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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 371 

 
взето с Протокол № 33 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 09.05.2022 година 
 

  
           По т. 3 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
покана с вх. индекс 06-15-88 от 06.04.2022 година за участие в редовно присъствено 
заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. 
Пловдив, определяне на представител на община Садово за участие на заседанието, 
както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред“ 
предвид следните мотиви:  Община Садово е член на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 
гр. Пловдив и като член е поканена да вземе участие в редовно присъствено заседание на Общото 
събрание на асоциацията, което ще се проведе на 12.05.2022година. Също следва да определи 
представител на Община Садово на заседанието, както и конкретно по какъв начин да гласува по 
проекто решенията по точките, посочени в дневния ред на събранието       и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл.198е, ал. 3 от Закона за водите  
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Общински съвет-Садово определя инж. Тони ******** Гърбучев за 
представител на община Садово на заседанието на Общото събрание на Асоциация 
по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, което ще се проведе на 
12.05.2022 година, съответно и на резервната дата – 18.05.2022 година, като гласува 
с вот по точките от обявения дневен ред, както следва: 
          По точка 1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 
Пловдив през 2021 г.(с проект на решение – на основание чл. 198в, ал.4, т. 10 от 
Закона за водите, във връзка с чл. 9 ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД гр. Пловдив, приема отчет за дейността на Асоциацията по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕООД, гр. Пловдив за 2021г.)– с вот „ЗА“. 
          По точка 2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г. на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 



канализация“ ЕООД, гр. Пловдив(с проект на решение- на основание чл. 26 ал.3, 
във връзка с чл. 9 ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 
Пловдив, приема  отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г. на Асоциацията по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕООД, гр. Пловдив)– с вот „ЗА“. 
           По точка 3. Приемане на бюджет за 2022г. на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 
Пловдив(с проект на решение – на основание чл. 198в, ал.4, т. 9 от Закона за водите, 
във връзка с чл. 9, ал.2 от  ПОДАВиК, Общото събрание на асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. 
Пловдив, приема бюджет за 2022г. на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив )– 
с вот „ЗА“. 

2. Указва на упълномощения представител на община Садово, за всяко  
различно от обявения проект на решение по точките от дневния ред, посочени в 
Покана с изходящ индекс АВК-03-3 от 06.04.2022 год., да гласува с вот по своя 
преценка, включително по предложения за процедурни решения. Ако гласува с вот 
„Против“ и/или „Въздържал се“, да представи писмено становище за това решение, 
за включване в протокола. 

3. При включване на други въпроси в дневния ред на редовното заседание на  
Общото събрание в условията на чл. 11, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет-
Садово ще укаже с изрично решение на своя представител – инж. Гърбучев, начина 
на гласуване по тези въпроси. 

4. При включване на други въпроси в дневния ред на редовното заседание на   
Общото събрание в условията на чл. 11 ал. 4 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, инж. Гърбучев да 
гласува по тези въпроси с вот по своя преценка, включително по процедурни 
въпроси, свързани с тяхното включване в дневния ред. Ако гласува с вот „Против“ 
и/или „Въздържал се“, да представи писмено становище за това решение, за 
включване в протокола. 
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