
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  65 / 01.  08.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  01. 08.  2019 година / четвъртък/ 

от 09.00 часа проведе извънредно   заседание. 
 

          На заседанието присъстваха 14 общински съветника:    
                                                  

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 извънредното заседание и 
предложи същото да протече при следния: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ПО ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община 
Лозница, относно: Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – 

Дунав” ЕООД, гр.Разград. 
………………………………………………………………………………………………………............... 
 

Г-н  Севгин Шукри –  Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 
докладна записка  
 

След проведеното гласуване,  със направените предложения съгласно чл. 27, ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, в гласуването 
взеха участие следните общински съветници: 
 

 

 

Гласували  13 – Общински съветника   
 „ЗА” – 13 

 „ПРОТИВ” – 0 

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 424 

25 Юни  2019 год. 
 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехмед Ахмедов  ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Ахмед Еминов  ЗА 

3 Сервинас Якуб ЗА 12 Муса Дурльов ЗА 

4 Джошкун Мехмедов ЗА 13 Ниязи Ниязиев ЗА  
5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков отсъства 

6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков ЗА 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков отсъства 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов отсъства 

9 Сали Сали отсъства    



     В Община Лозница е получено писмо с вх.№ 15-00-84/08.07.2019 г., с което 
Областният управител на Област Разград, в качеството си на председател на 
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 
Дунав“ ЕООД  гр. Разград, свиква извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията на 06.08.2019 г. (вторник) от 11:00 часа, в зала 712 на Областна 
администрация Разград при следния дневен ред: 

1. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г., на основание чл. 198 
в, ал. 4, т. 9 от Закон за водите; 

2. Съгласуване на проект на Бизнес план за развитие на дейността на                               
„ Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К за периода 2017 – 

2021 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закон за водите и чл. 6.4. от 
Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдяване и канализационни услуги.  

3. Други. 

      Във връзка с гореизложеното и предвид предстоящо извънредно заседание на 
Общото събрание на Асоциацията на В и К на област Разград, Общински съвет 
Лозница 

 

РЕШИ: 
       На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и 
ал. 5 от Закона за водите, във връзка с чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация  
     I.  Оправомощава представителя на Община Лозница да обсъжда и да гласува по 
точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и 
К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. 
Разград,  както следва: 
       Решение 1: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, членовете на 
Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат бюджет на Асоциация по  
В и К за 2019 г. - ЗА 

       Решение 2: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и чл. 6.4. от 
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги, 
членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „ Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, съгласуват Проект на 
Бизнес плана за развитие на дейността на „ Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. 
Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021 г. - ПРОТИВ 

     II. При настъпване на промени, в процеса на обсъжданията на въпросите от 
дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, 
насрочено за 06.08.2019 г. (вторник) от 11:00 часа в зала № 712 на Областна 
администрация - Разград, оправомощава представителя на Община Лозница да 
гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на 
Община Лозница. 
 

Приложение:  
1. Писмо вх. №  15-00-84/08.07.2019 г. г. от Областен управител и Председател 

на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. Разград.  

2.  Писмени материали, свързани с дневния ред на извънредното заседание на 
Общото събрание Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 



„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград – „Проект за бюджет 2019“, 
„Проект на Бизнес план“ 

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 

 

 Техн. Сътрудник:                      Председател на ОбС: /п/ 

                A. Дживгова                                                        И. Ахмедов 
 

 
 


	„ПРОТИВ” – 0

