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Изх. № РД-01-06-97 / 20.11. 2015г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
Относно: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия,
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Областният управител на област Монтана, с писмо изх. № 33 от 03.11.2015г., и на основание чл.
198в, ал. 6 от Закона за водите (ЗВ) и във връзка с чл. 10 от Правилника за организацията и дейността
на асоциациите по Водоснабдяване и Канализация (ПОДАВиК, обн. ДВ бр. 66 от 8 август 2014г., изм.
ДВ. Бр. 106, в сила от 23 декември 2014г.) свиква извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр.
Монтана, което ще се проведе на 15.12.2015г от 10:30 часа в заседателната зала на Областна
администрация Монтана, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:
1. Регистрация на членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана;
2. Съгласуване на бизнес план на В и К оператора – „Водоснабдяване и Канализация” ООД,
гр. Монтана, във връзка с удължаване на настоящия регулаторен период до 31.12.2016г., съгласно
§ 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за водите.
3. Разни.
Извънредното заседание на Общото събрание на ВиК асоциацията е във връзка с
удължаване на настоящия регулаторен период до 31.12.2016г., съгласно §14, ал. 1 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗВ и съгласуване на бизнес плана на ВиК оператора "Водоснабдяване
и канализация" ООД гр. Монтана.
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД, град Монтана, се провежда при следното разпределение на гласовете:
Брой на населението съобразно
%-но съотношение
Представител
№
последното преброяване на
на гласовете в Асоциацията
на държава/общини
населението от 2011 г.
по ВиК Монтана

1
2
3
4
5
6

Областна администрация Монтана
Община Монтана
Община Бойчиновци
Община Брусарци
Община Вълчедръм
Община Вършец

53 856 ж.
9 272 ж.
5 078 ж.
9 900 ж.
8 203 ж.

35
27,07
4, 66
2,55
4,98
4,12
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7
8
9
10
11

Община Георги Дамяново
Община Лом
Община Медковец
Община Чипровци
Община Якимово

2 771 ж.
28 139 ж.
4 029 ж.
3 715 ж.
4 332 ж.
129 295 ж.

1,39
14,15
2,03
1,87
2,18
65

В съответствие с чл. 198е, ал. 5 от ЗВ, преди заседанието на Асоциацията по ВиК на обособена
територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, е необходимо
Общинският съвет да съгласува позицията на общината по предложения дневен ред и лицето,
определено да представлява общината, да получи мандат за гласуване по точките от дневния ред на
заседанието и да представи заверен препис от взетото решение най-късно до регистрацията си в деня на
общото събрание.
С писмото на Обласния управител на област Монтана е предложен Проект за Решение по т. 2 от
дневния ред а именно:
Проект на Решение по т. 2 от дневния ред
РЕШЕНИЕ:
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация”
ООД, гр. Монтана приема решение за съгласуване на бизнес план на В и К оператора –
„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Монтана, във връзка с удължаване на настоящия
регулаторен период до 31.12.2016 г., съгласно § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни
разпоредби от Закона за водите.
Във връзка с гореизложеното предлагам следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет – Брусарци
РЕШИ
1. Определя Наташа Михайлова Младенова - Кмет на община Брусарци, като представител на
общината в извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, което е свикано на 15.12.2015 г от 10:30 ч.
2. Упълномощава Наташа Михайлова Младенова - Кмет на община Брусарци, да гласува по
точка 2 от дневния ред на извънредното заседание на Асоциацията по ВиК, за съгласуване на бизнес
плана на ВиК оператора - "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Монтана, във връзка с
удължаване на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 г, съгласно §14, ал. 1 от Преходните и
заключитени разпоредби от Закона за водите;
3. Упълномощава Наташа Михайлова Младенова - Кмет на община Брусарци, да гласува по
точка 3 от дневния ред на извънредното заседание на Асоциацията по ВиК, както реши, запазвайки
интересите на община Брусарци.

ВНОСИТЕЛ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:
ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
СЪГЛАСУВАЛ:
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА
АДВОКАТ
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