
           

 

                                                     

 

Вх. № 

………………….................. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ АДВ.ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ  –  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ 

 
Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих и 

определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

                    

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

В Община Исперих е постъпило писмо с вх.№292/05.09.2017г. от Областния 

управител на област Разград  за участие в извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр.Исперих на 03.10.2017г.  

Извънредното заседание на общото събрание, ще се проведе в съответствие с 

предложения дневен ред: 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата 

в бюджета за 2018г., на основание чл.20, ал.3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

2. Други. 

 

С оглед осигуряването на участие в извънредното заседание на Общото събрание 

на Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр.Исперих е необходимо да бъде упълномощен представител на 

Община Исперих и да се определи мандата му при гласуване на решенията. 

Съгласно чл.198е ал.3 от Закона за водите, представителят на Общината в 

Асоциацията по ВиК е Кметът, като при невъзможност той да участва, Общинският 

съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на 

общината за заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по 

ред, определен от Общинския съвет. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.198е ал. 3 от Закона за водите, 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Упълномощава Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих, представител по 

Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на 

предстоящото общото събрание на Асоциацията по ВиК  на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, както следва: 

1. Решение : На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във вр. с чл.20, ал.3 от  

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, членовете на Общото събрание на Асоциацията по  ВиК на 



           

 

обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД 

гр.Исперих, приемат решение препоръчителният размер на вноската на 

държавата в бюджета за 2018 г. да е в размер на 8 480,89 лв. /осем хиляди 

четиристотин и осемдесет лева и осемдесет и девет стотинки/. – „ЗА“ 

 

Приложения на магнитен носител: 

 

1. Бизнес план за развитие дейността на „Водоснабдяване и канализация ” ООД 

гр.Исперих, като В и К оператор за периода 2017-2021г.; 

2. Проект за бюджет 2018г. , ведно с обяснителна записка към проект на бюджета;  

 

 

 

С уважение, 

 

Адв. Даниел Димитров 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


