
Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД

ПРОТОКОЛ
№  35/06.07.2010 год.

Общински  съвет  –  Лозница  на  основание  чл.  23,  ал.  4,  т.  1  от  Закона  за 
местното  самоуправление  и  местната  администрация  на  06.07.2010 година 
/вторник/ от 08,30 часа проведе поредното си заседание.

На заседанието присъстваха 15 Общински съветници.

На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, г-н Ибрахим 
Ахмедов – Председател на Общински съвет откри редовното заседание и предложи 
същото да протече при следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
………………………………………………………………………………………………………………….
ПО  ПЪРВА ТОЧКА -  Докладна  записка  от  Айхан  Хашимов  -  Кмет  на  Община 
Лозница, относно: Участие и представителство на Община Лозница в Асоциацията 
по ВиК.
………………………………………………………………………………………………………………….

След направените изказвания и проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал. 
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

№ Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал
1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехнур Алиева ЗА
2 Сали Салиев ЗА 11 Весиле Муса ЗА
3 Севджан Мехмед ЗА 12 Джемал Палов отсъства
4 Сервинас Якуб ЗА 13 Реджеб Мехов
5 Джошкун Мехмедов ЗА 14 Айгюл Шюкри ЗА
6 Салих Салиев ЗА 15 Ахмед Тахсин отсъства
7 Сали Сали ЗА 16 Атанас Чопаков ЗА
8 Юлия Стоянова ЗА 17 Бинка Младенова ЗА
9 Севди Мюсрефов ЗА

Гласували – 15 Общински съветника
„ЗА” – 15
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РЕШЕНИЕ № 321
06 Юли 2010 год.

С последните изменения на Закона за водите, ВиК съоръженията се изваждат 
от активите на дружествата и стават публична държавна или публична общинска 
собственост,  като  ВиК  дружествата  ще  са  само  техни  оператори.  Ако  едно 
съоръжение се намира на територията само на една община, то става публична 
общинска  собственост,  но  ако  обхваща  територията  на  две  и  повече  общини, 
съоръжението става публична държавна собственост. 

Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите, управлението на В и К системите 
се осъществява от: асоциацията по В и К, в която участват държавата и една или 
повече  общини  -  когато  собствеността  на  В  и  К  системите  в  границите  на 
обособената територия е разпределена между държавата и общините или между 
няколко общини.

Съгласно  чл.10  а,  ал.  4  от  Закона  за  водите,  политиката  в  отрасъла 
водоснабдяване  и  канализация  се  провежда  от   министъра  на  регионалното 
развитие и благоустройството и общинските съвети и кметовете на общини.



На 17.06.2010 год. в Областна администрация – Разград се проведе заседание 
на  Асициацията  по  ВиК  с  обхват  „Водоснабдяване  –  Дунав”  ЕООД  гр.  Разград. 
Новосъздадената асоциация ще има много големи правомощия, относно планиране 
и развитие на ВиК сектора, определяне на ВиК оператора и одобряване на неговия 
бизнес план.

Председател на асоциацията е областният управител, а членове - кметовете 
на общините Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака, тъй като тези общини 
се обслужват от „Водоснабдяване - Дунав" - Разград.

Асоциацията по ВиК няма да бъде търговско дружество, няма да формира и 
разпределя печалба. Държавата, в лицето на областния управител, има право на 
35%  от  гласовете,  а  останалите  65%  се  разпределят  между  общините, 
пропорционално на броя на населението им.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и  т. 23, чл. 22, 
ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 10а, ал. 4 и чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите, 
и  със 15 гласа „ЗА”,  „ПРОТИВ” – 0,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0,  Общински съвет – 
Лозница   

РЕШИ
1. Дава своето съгласие Община Лозница да участва в Асоциацията по ВиК  с 

обхват обособена територия на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.
2. Определя за представител на Община Лозница в асоциацията по ВиК  в 

област Разград –Айхан Хашимов - Кмет на Община Лозница,  а при невъзможност 
на същия да участва определя Ибрахим Ахмедов - Председател на ОбС

3.  Определя  мандата  на  представителя   на  Община  Лозница  в  общото 
събрание на Асоциацията по ВиК да бъде за срок до края на мандата на настоящия 
общински съвет. 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и 
Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.

Настоящото  решение  подлежи  на  оспорване  в  14-дневен  срок  след 
обявяването  му  пред  Административен  съд  гр.  Разград  по  реда  на 
Административно-процесуалния кодекс

Вярно с оригинала

Сътрудник ОбС:       Председател на ОбС:   /п/
   Ф. Исаева      И. Ахмедов


