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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

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 21 

декември 2018 г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на община Елена на 19.11.2018 г. е постъпило писмо от Областния управител 

на област Велико Търново, проф. д-р Любомира Попова, в качеството ѝ 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 21 декември 2018 г. от 10:30 ч. в Гербовата зала № 314 на Областна 

администрация - Велико Търново, при следния проект за дневен ред: 

1. Съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, изготвен 

от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново съгласно чл. 4.2, б. „г“ от Договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги 

2. Съгласуване на План за действие при аварии), изготвен от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. 

Велико Търново съгласно чл. 13.1, б. „б“ от Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги 

3. Приемане на решение за претендиране на неустойка към „ВиК Йовковци“ ООД, гр. 

Велико Търново, на основание чл.10.2, б. “б“, за неточна писмена информация при 

представяне на План за опазване на околната среда, включително план за собствен 

мониторинг и програма за управление на отпадъците (включително утайките) по чл.5.5, 

б.“а“ от Договора.  

4. Други - обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на 

Асоциацията. 
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Материалите за Общото събрание са получени като приложения към горецитираното писмо и 

са на разположение на общинските съветници заедно с настоящото предложение.  

На 23.11.2018 г. в деловодството на община Елена е постъпило писмо от управителя на „ВиК 

Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново. Писмото представлява възражение срещу мотивите по 

т. 3 от дневния ред. Копие от писмото е на разположение на общинските съветници заедно с 

настоящото предложение. 

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 отменената Наредба 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, разполага в разпределението на 

гласовете с квота от 2.37%.  

Както вече беше споменато по-горе, Общински съвет Елена е компетентният орган, който 

следва да оправомощи представителя на Община Елена в Общото събрание на Асоциацията да 

гласува по точно определен начин. Като вносител на настоящото предложение смятам, че 

налагането на санкция е крайна мярка, която по никакъв начин няма да допринесе за запазване 

на традиционно добрите взаимоотношения между общините от Великотърновска област (в 

частност Община Елена) и „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново – две институции, 

които са призвани да работят заедно за подобряване на услугите за гражданите в областта на 

водоснабдителните и канализационни услуги. Диалогът, а не конфронтацията, би бил далеч 

по-правилния подход в случая, и смятам, че при добро желание и от двете страни, все още има 

място за такъв. Поради това, ако имах възможност за самостоятелна преценка, бих гласувал 

„против“ проекта за решение по т. 3 от дневния ред. Тази моя гледна точка е залегнала и в 

предложения Ви  

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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. 3 и 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 21 декември 2018 г., Общински съвет Елена: 

1. Дава мандат за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията на ДИЛЯН 

СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена.  
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2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да упълномощи 

с изрично пълномощно ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник-кмет 

„Икономически дейности“ на община Елена. 

3. Възлага на представителя на община Елена да гласува „ЗА“ приемането на 

предложения проект за дневен ред и съгласува позиция по отделните точки от него, 

както следва: 

3.1. По т. 1: „ЗА“ съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и 

поддръжка на активите, изготвен от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново 

съгласно чл. 4.2, б. „г“ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги. 

3.2. По т. 2: „ЗА“ съгласуване на План за действие при аварии), изготвен от „ВиК 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново съгласно чл. 13.1, б. „б“ от Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 

3.3. По т. 3: „ПРОТИВ“ предложения проект на решение за претендиране на 

неустойка към „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на основание чл.10.2, б. 

“б“ - за неточна писмена информация при представяне на План за опазване на 

околната среда, включително план за собствен мониторинг и програма за 

управление на отпадъците (включително утайките) по чл.5.5, б.“а“ от Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.  

3.4. По т. 4: 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 


