
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Протокол  № 24 
от проведено заседание на 02.03.2017 г. 

по точка втора от дневния ред 
 
 

Относно:  Определяне на представител на Община Кубрат за участие в редовно 
Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. 

   Докладва: д-р Х. Карасюлейман – председател на ОбС - Кубрат 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 211 
 

 В деловодството на Общински съвет-гр.Кубрат е депозирана Покана за провеждане 
на редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД, гр.Разград с вх.№ УД-01-09-07/13.02.2017г. 
 
 Общото събрание е насрочено за 07.03.207г.  от 10.30ч.На основание чл.10, ал.5, 
т.5, предл. последно от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация е  представен дневния ред, както следва: 
 
 1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2016г., на основание 
чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите; 
 2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2016г., на 
основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация; 
 3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2016г. на 
основание чл.28, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация, във вр. с чл.38, ал.1, т.3 от Закона за  счетоводството; 
 4. Преразглеждане на общия размер на основните заплати на служителите на 
Асоциация по В и К, съгласно чл.48 от Вътрешните правила за организацията на работа, 
трудов ред и работна заплата; 
 5. Приемане на бюджета на Асоциация по В и К за 2017г.; 
 6. Съгласуване на план за опазване на околната среда, включително план за 
собствен мониторинг в съответствията с изискванията на разрешителните за заустване на 
отпадъчните води и програма за управление на отпадъците/включително утайки/, 
свързани с предоставянето на услугите от В и К оператора „Водоснабдяване-
Дунав“ЕООД, гр.Разград, на основание чл.5.5 от Договора за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и 
канализационните услуги.; 
 7.Други; 
 



 На основание чл.198е, ал.3 от Закона за водите, представителя на общината в 
асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва, 
общинският съвет определя друг представител. 
 
 На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5 , ал.66 от Правилника за 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на 
представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К се 
съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението на 
общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на 
провеждане на заседанието. 
 
 В тази връзка  и на основание чл.21, ал.1,  т.15 от ЗМСМА във връзка с чл.198е, 
ал.3 от Закона за водите и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет-гр.Кубрат  
 

Р Е Ш И: 
1. Дава мандат за участие на Алкин Осман Неби – Кмет  на Община Кубрат в 
Общото събрание на Асоциация по В и К на Обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД,  гр.Разград на 07.03.2017г. от 10.30ч.. 
 

2. За участие в Общото събрание упълномощеният представител, да се 
легитимира с настоящото решение пред Асоциация по В и К на Обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, което 
изпълнява ролята на пълномощно и документ за самоличност. 

 
3. Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от 

дневния ред на общото събрание  да гласува с „ ДА“. 
 
4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание 

чл.60, ал.1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес, засягащ Община Кубрат, 
в частност В и К “Меден кладенец“ ЕООД. 

 
 Настоящите решения, да бъдат изпратени на кмета на Община Кубрат и областния 
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 
 Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им   
пред Административен съд-гр. Разград по реда на АПК.  
 
 Резултати от поименното гласуване: „за” – 19 (деветнадесет), „против” – 
няма,  „въздържал се” – няма.  
       
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ  
      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
      КУБРАТ:     /п/  
          / Д-р Х. Карасюлейман / 
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