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  ОБЩИНА  БРУСАРЦИ 
3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 

www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg 
 
  

Изх. № ……………………………………….           
 

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 
 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 
 

От  Наташа Михайлова Младенова – Кмет на община Брусарци 
 

Относно: Определяне на представител на Община Брусарци за редовно заседание на 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана на 27.02.2015г. 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

На 27.02.2015г. (петък) от 11:00 часа в заседателна зала № 1, на ІІ-я етаж в сградата на 
Областна администрация Монтана ще се проведе редовно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК Монтана на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД, град Монтана, при следния дневен ред: 

1. Регистрация на членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана; 

2. Приемане отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2014г.; 

3. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2014г.; 

4. Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2015г.; 

5. Вземане на решение по чл. 34, ал.3 от Правилник за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) на общото събрание за принципно 
съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу 
заплащане със съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 
Монтана на водоснабдителната и канализационната система в обособената територия на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД, гр. Монтана, по реда на чл.198п, ал.1, предложение първо от Закона за 
водите; 

6. Разни 
 

Съгласно Закона за водите, организацията и дейността на Асоциациите по ВиК се 
определят с правилник, издаден от Министъра на регионалното развитие след съгласуване с 
Министъра на околната среда и водите. В състава на асоциацията по закон влизат кметовете от 
всички общини в областта, а държавата се представлява от областния управител, който по 
закон е и председател на асоциацията. При невъзможност за участие на кмета в общото 
събрание, представител на общината може да бъде само лице, на което са гласувани изрични 
пълномощия от Общинския Съвет, съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите.  
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В съответствие с чл. 198е, ал. 5 от същия закон позицията и мандатът на представителя 
на Общината /кметът или определеното от Общинския Съвет лице/ на заседание Асоциацията 
по ВиК Монтана, следва да бъдат съгласувани по ред определен от Общинския съвет. 

 
Във връзка с гореизложеното предлагам следния проект за решение 

 
           На основание чл. 10в, ал. 1, т. 7,  във вр. с чл. 198б, т. 2, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Брусарци 

 
Р Е Ш И : 

 
1. Упълномощава за представител на Община Брусарци на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД, град Монтана на 27.02.2015г., кметът на Общината - Наташа 
Михайлова Младенова. 
 
2. При невъзможност Кметът на общината да участва в заседанието на на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана, което ще се проведе на 27.02.2015г. 
от 11:00 часа в сградата на Областна администрация Монтана, определя зам.-кметът на 
общината инж. Петър Цветков Димитров  да го представлява. 
 
3. Съгласува следната позиция на Община Брусарци по предложените решения: 
3.1. Приема отчета за дейността и отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, 
град Монтана за 2014г., съгласно приложено Решение № 1; 
 
3.2. Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2015г., съгласно приложено  
Решение № 2; 
 
3.3. Дава принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на 
потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и 
канализация” ООД, гр. Монтана на водоснабдителната и канализационната система в 
обособената територия на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, по реда на чл.198п, ал.1, 
предложение първо от Закона за водите.; 
 
3.4. По точка Разни: При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема 
предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както 
намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Брусарци.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
Писмо с Вх. № РД-01-03-19/30.01.2015г. Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана 
 
 
С уважение, 
 
НАТАША  МИХАЙЛОВА                   
Кмет на Община Брусарци 
 
Изготвил: инж. П. Димитров 
Зам.-кмет Община Брусарци   
 
Съгласувал: Анелия Любенова 
Адвокат  


