ДО
ИНЖ.БЕЛГИН ШУКРИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
СТАНОВИЩЕ
От Любица Бочева – Ст.юрисконсулт
при отдел „АИО и ГРАО“ на Община Исперих
Относно: Законосъобразност на основанията в проект на решение по докладна за
провеждане на извънредно седание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД,
гр.Исперих на 19.12.2019г.
Съгласно:
Чл.21, ал.2 от ЗМСМА :
В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници,
наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
Чл. 198е. от Закона за водите
(1) В асоциацията по ВиК участват един представител на държавата и по един
представител на общините, включени в обособената територия.
(2) Представителят на държавата в асоциацията по ВиК е:
1. областният управител на административната област, в която попада съответната
обособена територия;
2. областният управител на административната област, на чиято територия се намира
по-голямата част от обособената територия - когато съответната обособена територия
попада на територията на две или повече административни области.
(3) Представителят на общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината, а
при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в
сила от 28.11.2014 г.) Преди всяко заседание на общото събрание на асоциацията по
ВиК областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и
благоустройството и с министъра на околната среда и водите, в съответствие с
компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получава
мандат за представянето й.
(5) Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на
общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от
общинския съвет.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в
сила от 28.11.2014 г.) След всяко заседание на общото събрание на асоциацията по ВиК
областният управител информира писмено министъра на регионалното развитие и
благоустройството, министъра на околната среда и водите и общинските съвети за
обсъжданите въпроси и взетите решения.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в
сила от 28.11.2014 г.) Организацията и дейността на асоциациите по ВиК се определят с
правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството след
съгласуване с министъра на околната среда и водите.

Чл.5, ал. (6) от ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, гласи, че
Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото
събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.
Именно респективно горепосочените разпоредби, считам, че Общински съвет Исперих следва да вземе решение за упълномощаване на Кмета на Община Исперих за
участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД,
гр.Исперих и да определи начина, по който следва да се гласува по дневния ред на
заседението на 19.12.2019г., а при невъзможност упълномощеното лице да вземе
участие следва да бъде определен друг пълномощник.
Подчертавам, че ЗВ изрично казва, кой упълномощава другото лице – отново
Общински съвет-Исперих, т.е преупълномощаването е изключено.
Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за
разглеждане на заседания на Общински съвет.
Предвид изискванията на ЗМСМА докладната е законосъобразна, проекта на
решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.

Изготвил:
Любица Бочева
Ст.Юрисконсулт при Община Исперих

