
 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
        п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 05151 24 38, e-mail: obs_rakovski@abv.bg 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 470 

 
Взето с Протокол № 29/06.11.2017 г. от гласуване чрез „ПОДПИСКА” на Общински съвет - 

Раковски 
 

 
Относно: Определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски на 
насроченото за 22.11.2017 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 
Пловдив. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 
198в, ал. 6 от Закона за водите, и на основание чл. 92 а от Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с 
общинска администрация. 

 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
І.  Определя Кмета на Община Раковски – Павел Андреев Гуджеров, а при невъзможност 

той да участва – определя зам. кмет на Община Раковски – Йовко Стефанов Романов, или 
друго, изрично упълномощено от Кмета лице, за представител на Община Раковски, който 
да участва в извънредното заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – 
Пловдив”, насрочено за провеждане на 22.11.2017 г. от 10:00 ч. в заседателна зала № 300 в 
сградата на Областна администрация – Пловдив, при обявения в Писмо с Вх. № 26-2379-
4/26.10.2017 г. от Здравко Димитров – Председател на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив дневен ред, а 
именно: 

1. Приемане на решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителен размер 
на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за 2018 г., в размер на 
19 999 лв. /деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева/; 

2. Съгласуване и одобрение на „План за управление на човешките ресурси“ на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, изготвен съгласно чл 5.4 от Договор за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги; 

3. Други. 
 
На основание чл. 11, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и каналзиция, във връзка с искане с Вх. № АВК-02-35/25.04.2017 г. от г-н Ангел 
Папазов – кмет на община Първомай: 
 

1. Обсъждане на възможност за разкриване на водоизточник за задоволяване на 
питейни-битовите нужди на населението на с. Поройна, общ. Първомай. 

2. Обсъждане на възможност за реализация на проект за изграждане на 
водоснабдителна мрежа на с. Поройна, общ. Първомай. 

3. По искане на „ВиК“ ЕООД с Вх. № АВК-02-61/24.10.2017 г., за обсъждане на следните 
въпроси: 
 
 



 
 

 Членовете на АВиК-Пловдив да актуализират стойността на активите, включени 
в Приложение 1 към Договора; 

 Да предоставят на Оператора, чрез Асоциацията по ВиК – съществуващи 
активи, коите не са включени в Приложение 1. 

 
ІІ. Общински съвет – Раковски съгласува План за управление на човешките ресурси на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, изготвен съгласно чл 5.4 от Договор за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги; 
 

IIІ. Общински съвет – Раковски одобрява План за управление на човешките ресурси на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, изготвен съгласно чл 5.4 от Договор за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги; 
 
     IV. Общински съвет – Раковски упълномощава Кмета на община Раковски Павел 
Андреев Гуджеров, а при невъзможност той да участва, упълномощава Йовко Стефанов 
Романов – Зам. кмет на Община Раковски, или друго, изрично преупълномощено от Кмета 
лице, да гласува в общото събрание съгласно настоящото решение, като изрази съгласие 
по т. 1 от дневния ред, а по въпросите, по които Общински съвет не е изразил изрично 
позицията си с настоящото – по своя преценка и усмотрение. 

 
 

МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило писмо с вх. № 26-2379-
4/26.10.2017 г. от Здравко Димитров – Председател на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив (Изх. № АВК-
03-4/04.04.2017 г.) във връзка с провеждането на извънредно заседание на Общото събрание 
на Асоциация по ВиК – Пловдив и необходимостта от определяне на представител и 
представяне позицията на Община Раковски на насроченото за 22.11.2017 г. извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, което ще се проведе в 
заседателна зала № 300 в сградата на Областна администраци – Пловдив. В тази връзка към 
писмото са приложени следните документи: План за управление на човешките ресурси на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив; Писмо до АВиК-Пловдив с изх. № 92-00-
41/24.04.2017 г. от г-н Ангел Папазов – кмет на община Първомай; Писмо до Председателя 
на АВиК-Пловдив с Вх.№ АВК-02-61/24.10.2017 г. от Управителя на „ВиК“ ЕООД – Пловдив; 
Проект на бюджет за 2018 година на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив ведно с обяснителна 
записка. 
Съгласно разпоредбите на чл. 198е от Закона за водите представител на общината в 
Асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският 
съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на общината в 
заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред определен 
от общинския съвет. 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 13 
Гласували: 13 
За: 13       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 

 

1. Петър Милков Антонов 
2. Ралица Костадинова Сатанска  
3. Йордан Христов Неделчев  
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 

 

 

 

 


