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ДО Г-Н НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК 

 

ДО Г-Н ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

 

ДО Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

ДО Г-Н ТОШКО ПЕТКОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

 

ДО Г-ЖА НИНА СТАВРЕВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАВАРНА 

 

ДО Г-Н ДОБРИ СТЕФАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ 

 

ДО Г-Н ЖИВКО ГЕОРГИЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

ДО Г-Н МАРИЯН ЖЕЧЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА 

 

ДО Г-Н ПЕТЪР КАЛЧЕВ 

УПРАВИТЕЛ „ВиК“ ООД ГР.ДОБРИЧ 

 

 

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията 

по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК” 

ООД, гр. Добрич 



   

 

 

 

 

                                             П    О    К    А    Н    А 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

В качеството ми на председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация 

в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Добрич и на основание на чл. 

198в, ал. 6 от Закона за водите и чл. 10, ал.1 от Правилника за организацията и 

дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, насрочвам датата за 

провеждане на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК. Заседанието ще се 

състои на 19-ти юли 2016 год., от 10:30 ч. в Зала „Пресцентър” на Областна 

администрация Добрич, при следния  

 

                                          Д Н Е В Е Н   РЕД: 

 

1. Регистрация на присъстващите и проверка за наличие на необходимия кворум 

за провеждане на заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Добрич. 

2. Откриване на общото събрание от Председателя на Асоциацията и 

уведомяване на членовете за разпределението на гласовете в общото събрание, 

съгласно резултатите от изчерпателното преброяване на населението, извършено по 

реда на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 

през 2011 г. 

            3.  Вземане на решение от страна на  Асоциацията  за изразяване на съгласие за 

изпълнение на проект „Интегриран  за подобряване водния сектор на гр.Добрич“, с 

бенефициент Община Добрич по процeдура BG16M10P002-1.006, „Изпълнение на 

ранни ВиК проекти“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,  

            4.  Вземане на решение от страна на Асоциацията за изразяване на съгласие с 

изпълнение  на проектно предложение № BG16M1OP002-1.005-004 „Втора фаза на 

проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане 

на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Тервел,“ 

на община Тервел. 

 

           5 . Приемане на решение за препоръчителния размер за  вноската на държавата в 

бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Добрич за 

2017г. 

           6.  Други. 

           

           Актуалното разпределение на гласовете на членовете на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр. Добрич, определено по реда на 

чл. 198в, ал.8 от Закона за водите и чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация е както следва : 

 

  
Численост на 

населението от 
последното 

преброяване 2011 г. 
(бр.) 

Численост на 
населението от 

последното 
преброяване 2011 г. 

(%) 

Процентен дял на гласовете на 
общините на база 65% от общия 
брой гласове в Общото събрание 

на В и К Асоциацията  

 Общини 

  



   

 

 

 

 

БАЛЧИК 20 317 10,71% 6,96% 

ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО 15 097 7,96% 5,17% 

ДОБРИЧ-ГРАД 91 030 47,99% 31,20% 

ДОБРИЧКА 22 081 11,64% 7,57% 

КАВАРНА 15 358 8,10% 5,26% 

КРУШАРИ 4 547 2,40% 1,56% 

ТЕРВЕЛ 16 178 8,53% 5,54% 

ШАБЛА 5 069 2,67% 1,74% 

Общо ОБЛАСТ 
ДОБРИЧ 189 677 100% 65,00% 

 
      

Процентен дял на Държавата  
в Общото събрание на В и К Асоциацията 35% 
 

 

     Във връзка с така предложения дневен ред, давам следната обосновка  

 

     По точка 3:  Съгласно чл. 11, ал. 2  от Правилника за организацията и дейността на 

Асоциациите по водоснабдяване и канализация на 31.05.2016г. с вх. № АВиК-06-1-1 в 

деловодството на Асоциацията е входирано искане за включване на допълнителна 

точка в дневния ред на извънредното събрание на Асоциацията от община град Добрич 

за изпълнение на проект „Интегриран проект за подобряване водния сектор на 

гр.Добрич“ по процeдура BG16M10P002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020“,  

 

     По точка 4: Съгласно чл. 11, ал. 2  от Правилника за организацията и дейността на 

Асоциациите по водоснабдяване и канализация на 08.06.2016г. с вх. № РД-2-3077 в 

деловодството на Асоциацията е входирано искане за включване на допълнителна 

точка в дневния ред на извънредното заседание на Асоциацията от Община Тервел :   

Вземане на решение за даване на съгласие за изпълнение на проектно предложение №  

BG16M10P002-1005-004 „Втора фаза на проект „Разширение и реконструкция на 

ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и 

реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Тервел“ на община Тервел. 

 

 

            На основание чл. 10, ал. 5, т. 5 предложение последно от Правилника за 

организацията и  дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Ви 

предлагам следното прокто-решение по така обявения дневен ред: 

 

                                       По точка 3 от дневния ред: 

          Вземане на решение от страна на  Асоциацията  за изразяване на съгласие за 

изпълнение на проект „Интегриран  за подобряване водния сектор на гр.Добрич“, с 



   

 

 

 

 

бенефициент Община Добрич по процeдура BG16M10P002-1.006, „Изпълнение на 

ранни ВиК проекти“  по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,  

 

                                            Р  Е  Ш  И: 

           Асоциацията по ВиК гр. Добрич изразява съгласие за изпълнение на проект 

„Интегриран за подобряване водния сектор на гр. Добрич, с бенефициент Община  

град Добрич, по процедура BG16M10P002-1.006, „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, 

при спазване на приложимото европейско и национално законодателство  

 

                                  По точка 4 от дневния ред: 

          Вземане на решение от страна на Асоциацията за изразяване на съгласие с 

изпълнение  на проектно предложение № BG16M1OP002-1.005-004 „Втора фаза на 

проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане 

на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Тервел,“ 

на община Тервел. 

 

                                              Р  Е  Ш  И : 

           Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от „В и К“ ООД гр. Добрич изразява съгласи за изпълнение на проектно 

предложение № BG16M1OP002-1.005-004 „Втора фаза на проект „Разширение и 

реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната 

мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Тервел,“ на община Тервел, 

при спазване на приложимото европейско и националното законодателство. 

 

                                    По точка 5 от дневния ред: 

           Приемане на решение за препоръчителния размер за вноската на държавата в 

бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Добрич за 

2017г. 

 

                                              Р  Е  Ш  И: 

           Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от „В и К“ ООД гр.Добрич на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВиК, 

приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

Асоциацията за 2017 г. да бъде 19 980 /деветнадесет  хиляди деветстотин и 

осемдесет/ лева. 

 

           Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание ще бъдат 

изпратени на електронните пощи на членовете на Асоциацията в срока и съгласно чл. 

10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация. Същите са предоставени за запознаване на хартиен 

носител на адреса на управление на Асоциацията и публикувани на Интернет 

страницата на Областна администрация-Добрич, Секция „АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК“. 

            Всеки член на Асоциацията има право да иска включването на допълнителни 

въпроси за обсаждане в дневния ред на общото събрание. Предложенията се изпращат 

на адреса на управление и на електронната поща на Асоциацията по водоснабдяване и 



   

 

 

 

 

канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр. Добрич в 

сроковете и съгласно чл. 11, ал. 2 от ПОДАВиК. 

            Съгласно чл. 5, ал. 6 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация позицията и мандатът на представителя 

на съответната община за заседанията на Общото събрани на Асоциацията по ВиК се 

съгласуват по ред, определен от общинския съвет. В тази връзка и  на основание чл. 

198е, ал. 5 от Закона за водите, е необходимо да съгласувате със съответния общински 

съвет позицията на общината Ви по предложеното решение, както и да получите 

мандат за гласуване по точките от дневния ред на заседанието.  

Препис от взетото решение на съответната община  следва да представите в 

Асоциацията в срок до 12-ти юли 2016 г. 

      Моля да имате пред вид факта, че ако не е възможно да присъствате лично, то 

Общинският съвет е необходимо да е решил кой ще Ви представлява, съгласно чл. 5, 

ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализациа.  

 

 

    Приложение:  Електронен носител /СD/ с материалите по дневния ред 

    

 

 

 

 

 

 

С уважение:       П 
 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА 

Председател на Асоциацията по В и К на 

обособена територия, обслужвана от 

„В и К“ ООД гр. Добрич 

 

 

 

 

 

 


