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АДВ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Бейсим Руфад Расим – кмет на община Исперих 

 
Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с 

провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, 

което ще се проведе на 25.06.2019 г. от 14:30 ч, и определяне на позицията и мандата по 

решенията, посочени в дневния ред. 

                    

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

В Община Исперих е постъпила покана с вх. № К-1893/20.05.19 г. от Гюнай 

Хюсмен (областен управител и председател на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих) до кмета на община 

Исперих за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, на 

25.06.2019 г. от 14:30 ч. 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.198в, 

ал.4, т.9 от Закона за водите; 

 

2.Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2018 г., на 

основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите във връзка с чл.38, ал.1, т.3 от Закона за 

счетоводството във вр. с чл.28, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация;  

 

3.Други. 

 

Съгласно чл.19 от Наредба № 26 на Общински съвет – Исперих за условията и реда 

за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за 



сключване на договори за съвместна дейност, представителите на общината в общото 

събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, правят 

изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на съдружниците 

само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на 

изявленията, действията или становищата, когато се касае до следните случаи: 1. 

изменяне и допълване на дружествения договор; 2. приемане или изключване на съдружник; 

3. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял; 4. намаляване или увеличаване 

капитала на дружеството; 5. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права 

върху тях; 6. решение за допълнителни парични вноски; 7. решение за участие в капитала на 

други търговски дружества; 8. обезпечения в полза на трети лица; 9. сключване на договори за 

кредит; 10. учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството; 11. 

преобразуване и прекратяване на дружеството. 12. приемане на годишния отчет и баланса, 

разпределяне на печалбата и изплащането на дивиденти; 13. избиране на управител, 

определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност; избиране и 

освобождаване на членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет и 

определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет, съответно на членовете на 

Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението;  14. освобождаване 

от отговорност управителите, съответно членовете на Съвета на Директорите и на Надзорния 

съвет, на Управителния съвет. 15. приемане на решение за откриване и закриване на клонове. 

Съгласно чл.20 на същата наредба представителите на общината в търговските дружества, в 

които общината е съдружник или акционер предлагат за одобрение от Общинския съвет 

варианти за решения по въпросите от предварително обявения Дневен ред на съответния 

орган за управление и са длъжни да защитават интересите на Общината и да отчитат писмено 

дейността си пред Общински съвет, както и да информират в тридневен срок за предстоящи и 

приключили заседания на управителните органи, като предоставят дневния ред и копие от 

протоколите на заседанията. 

 

По аргумент от разпоредбата на чл.44, ал.1, т.15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, кметът на общината представлява общината пред 

физически и юридически лица и пред съда. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.44, ал.1, т.15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.19 от Наредба № 26 на Общински съвет – 

Исперих за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в 

търговски дружества с общинско участие в капитала, предлагам Общински съвет - Исперих да 

вземе следното 

  

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Упълномощава Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих, да гласува по 

проектите на решенията, посочени в дневния ред на извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр.Исперих, на 25.06.2019 г. (вторник) така, както следва: 

 

1.Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закона за водите - да гласува  „ЗА“; 

 

 2.Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2018 г., на 

основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите във връзка с чл.38, ал.1, т.3 от Закона за 



счетоводството във вр. с чл.28, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация - да гласува  „ЗА“; 

 

3.Други - да гласува в интерес на Община Исперих. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Бейсим Руфад Расим 

Кмет на община Исперих 

 

 

Съгласувал: 

Севим Адем 

Секретар на Община Исперих 

 

 

Изготвил: 

Налян Христова 

ст. юрисконсулт при Община Исперих 

 


