
Препис-извлечение от протокол № 4 
от 30.01.2020 година на заседание на 
Общински съвет Стражица по т.14 
от дневния ред: „Провеждане на редовно  
заседание на общото събрание на 
„Асоциация по ВиК на обособената територия, 
 обслужвана от „Водоснабдяване и 
 канализация  Йовковци” ООД”, гр. Велико Търново.”  
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
            № 57 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА и чл. 198е, 
ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 от ПОДАВиК, Общински 
съвет Стражица 

 

        Р Е Ш И : 
  
І. Определя  Красимира Иванова Желязкова –директор дирекция „РРУТ”, 
за представител на община Стражица в насроченото за 13.02.2020г. /на 
25.02.2020г. при липса на кворум/ заседание на общо събрание на 
„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация  Йовковци” ООД”, гр. Велико Търново. 
  
 II.  Упълномощава горепосочения представител, да гласува по 
предложения дневен ред:  
            По т. 1. от дневния ред: 

Приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” 
ООД, гр. Велико Търново за 2019 г.  
 
     - да гласува „За”. 
      

По т. 2. от дневния ред: 
Приема отчета за изпълнение на бюджета на  Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 
Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2019 г.  
     - да гласува „За”. 
 

По т. 3. от дневния ред: 
Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. 
Велико Търново за 2020 г., като на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника 
за организацията и дейността на асоциациите  по водоснабдяване и 



канализация, вноската на държавата е в размер на 20 000,00 лв.(двадесет 
хиляди лв. и 00 ст.) 

Приема вноските  на общините в бюджета на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 
Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, съобразно процентното 
съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва: 

 
 Представител на държава/общини % 

съотношение 
Размер на 
вноската в 
лева /2020г./ 

1 Държавата за сметка на бюджета на 
МРРБ 

35% 20 000 

2 Община Велико Търново 22.30% 12742,86 
3 Община Горна Оряховица 11.74% 6708,57 
4 Община Елена 2.37% 1354,29 
5 Община Златарица 1.00% 571,43 
6 Община Лясковец 3.37% 1925,71 
7 Община Павликени 6.00% 3428,57 
8 Община Полски Тръмбеш 3.63% 2074,29 
9 Община Свищов 10.75% 6142,86 
10 Община Стражица 3.20% 1828,57 
11 Община Сухиндол 0.64% 365,71 
 
 

Представител на държава/общини % 
съотношение 

Размер на 
вноската в лева 

     
- да гласува „За”. 

  По т. 4. от дневния ред: „Други” 
–  да гласува „За”, „Против” или „Въздържал се”, съобразно 
вътрешните си убеждения и интересите на Община Стражица. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
ВЯРНО ПРИ ОбС:   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  / п / 
              /Ил.Маринов/ 
 
 
 
 


