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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Р А З Г Р А Д  
 

АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ИСПЕРИХ 

 

 

 

№ АВиК-Их-002_001 

29.01.2021 г. 
 

 

 

 

ДО       КОПИЕ ДО 

 

Г-Н БЕЛГИН ШУКРИ    Г-Н БЕЙТИ БЕКИР 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

Г-Н ДЖЕВДЕТ АЗИС               Г-Н БЕЙТУЛА САЛИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА САМУИЛ   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ 

 

 

 

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциация по В и К  на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, в качеството си на Председател на 

Асоциация по В и К, на 02.03.2021 г. (вторник) от 14:00 ч., в зала 712 на 

Областна администрация Разград, свиквам редовно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих при следния дневен 

ред: 

 

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по В и К за 2020 г. по 

смисъла на чл. 198в, ал. 4, т.10 от Закона за водите; 

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по В и 

К за 2020 г. по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 
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3.   Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по В и К за 

2020 г. 

4.   Приемане на бюджет на Асоциацията по В и К за 2021 г. по смисъла 

на чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите; 

  5.  Други. 

 

 

В изпълнение на чл. 10, ал. 5, т. 6 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, определям за 

резервна дата за провеждане на заседанието - 11.03.2021 г. (четвъртък) от 14 

часа, без промяна на дневния ред, за която са валидни мандатите, 

предоставени на членовете на Асоциацията за първоначално определената 

дата. 

 

На основание чл. 8, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация - разпределението на процентното съотношение на гласовете 

на членовете е както следва: 

 

 

Областният управител, представляващ 

държавата 
35,00 % 

Община Исперих 49,67 % 

Община Самуил 15,33 % 

 

 

На основание чл. 10, ал. 5, т. 5 предл. последно от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, Ви предоставям предложения за решения по т. 1, т. 2 и т. 3 от 

дневния ред:  

 

Решение 1 по т. 1: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за 

водите във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на 

Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, 

приемат годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2020 г. 

 

Решение 2 по т. 2: На основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 

от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, приемат годишен 

отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по В и К за 2020 г. и 

взимат решение за публикуване на същия на интернет страницата на 

Областна администрация Разград, раздел Асоциации по В и К. 
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Решение 3 по т. 3: Членовете на Общото събрание на Асоциация по 

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

канализация“ ООД, гр. Исперих, приемат Годишен финансов отчет за 2020 

г. 

 

Решение 4 по т. 4: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за 

водите, членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Исперих, приемат бюджет на Асоциацията за 2021 г. 

 

 

Съгл. чл. 21 от ПОДАВиК бюджетът се приема на редовното 

заседание на общото събрание не по-късно от 60 дни след приемане на 

постановлението за изпълнение на държавния бюджет за съответната 

година. Припомням Ви, че с Решение № 1 от проведено на 29.12.2020 г. 

извънредно заседание на общото събрание се прие препоръчителния размер 

на вноската на държавата в бюджета за 2021 г. да е в размер на 7 350,00 лв. 

(седем хиляди триста и петдесет лв.). Съгл. чл. 20, ал. 4 размерът на 

общинските вноски се определя въз основа на препоръчителния размер на 

вноската на държавата и процентното съотношение на гласовете на 

членовете и в общото събрание. 

 

На основание чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация, писмените материали, 

свързани с дневния ред на общото събрание –  отчет за дейността на 

Асоциацията по В и К, ведно с отчет за изпълнение и обяснителна записка 

на бюджета за 2020 г., са Ви изпратени на хартиен носител (съгл. чл. 16, т. 3 

и чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация).  Годишния финансов отчет и проекта на 

бюджет за 2021 г., ведно с приложенията, са Ви изпратени на електронната 

поща на поверената Ви община и са на разположение за запознаване на 

хартиен носител на адрес: гр. Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, етаж 8, стая 

810 и публикувани на интернет страницата на Областна администрация 

Разград/Асоциации по В и К, при спазване ограниченията по смисъла на 

Закона за личните данни. 

 

На основание чл. 198е, ал. 3 от Закон за водите представителят на 

общината в Асоциация по В и К е кметът на общината, а при невъзможност 

той да участва, общинският съвет определя друг представител като 

съгласува позицията и мандата за гласуване по точките от дневния ред, 

съгласно разпоредбите на чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от 

Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване 

и канализация.  

 

 Обръщам внимание, че съгл. чл. 14, ал. 4 от Правилника (Изм. – ДВ, 

бр. 3 от 2021 г.) при провеждане на гласуване, някой от представителите на 

общините от съответната асоциация, имащи право на глас, упражни това 
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право с „против“ или „въздържал се“, следва съответният представител да 

представи писмено становище за това решение, което ще се включи в 

протокола. 

 

  Заверен препис от решението на общинския съвет, следва да бъде 

предоставен на Асоциация по В и К в деня на провеждане на заседанието. 

 

 

 

 

С уважение,            /П/ 

 

 

ГЮНАЙ ХЮСМЕН   

Областен управител и 

Председател на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от  

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.rz.government.bg/

