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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото
събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 12
декември 2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В деловодството на община Елена на 13.11.2014 г. е постъпило писмо от Областния
управител на област Велико Търново, проф. д-р Георги Камарашев, в качеството му на
Председател на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, с което се свиква
Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 12 декември 2014 г. от 14:00 ч. в
Гербовата зала № 314 на Областна администрация - Велико Търново, при следния проект за
дневен ред:
1. Приемане на бюджет на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „ВиК Йовковци - ООД”, гр. Велико Търново за 2014 г.
2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата и на
размера на вноските на общините в проектобюджета за 2015 г. на „Асоциацията по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци - ООД”, гр. Велико Търново
3. Други
Съгласно разпоредбата на чл.198е, ал.3 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.5 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
представител на общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност
той да участва, общинският съвет определя друг представител.
Освен това, съгласно разпоредбата на чл.198е, ал.5 от Закона за водите, позицията и
мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото събрание на асоциацията
по ВиК се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет. Доколкото такъв ред към
момента не е установен, то следва Общински съвет Елена да определя конкретна позиция за
всяко отделно решение (аналогия с чл.25 от Наредбата за условията и реда за упражняване
правата на Община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества) и да
възлага на представителя на общината в Асоциацията да гласува по съответния начин.

Съгласно чл.198в, ал.8 от Закона за водите, когато в съответната асоциация по ВиК участва
държавата и повече от една община, държавата има право на 35 на сто от гласовете, а всички
общини разпределят помежду си 65 на сто от гласовете, пропорционално на броя на
населението им. Община Елена, на база горната разпоредба и брой население по
статистически данни 9 434 жители, разполага в разпределението на гласовете с квота от
2.84%.
Материалите за Общото събрание са получени като приложения към горецитираното писмо
и са на разположение на общинските съветници заедно с настоящото предложение.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, по повод покана за
Общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“ (наричана по-долу за
краткост „Асоциацията“), насрочено за 12 декември 2014 г., Общински съвет Елена:
1. Дава мандат за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията на ДИЛЯН
СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да
упълномощи с изрично пълномощно ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник-кмет
на община Елена.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
3.1. По т. 1 – ПРИЕМА годишен размер на вноската на община Елена за 2014 г. в размер
на 162 лв., съответстващи на общ бюджет на Асоциацията в размер на 5 716 лв. и
представляващи 2.84% от същия;
3.2. По т. 2 – ПРИЕМА годишен размер на вноската на община Елена за 2015 г. в размер
на 812 лв., съответстващи на общ бюджет на Асоциацията в размер на 28 580 лв. и
представляващи 2.84% от същия;
3.3. По т.3 – представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува съобразно
вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на Община Елена.
4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в
Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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