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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О 

 
 

 

З А П О В Е Д  

 

№  OA04-5922 

 

Велико Търново, 09.07.2021 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, 

ал. 4 и ал. 6 от Закона за местно самоуправление и местната администрация,  

 

                                                        ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 557 по Протокол № 27 от 01.07.2021 г. на Общински съвет – Горна 

Оряховица, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 10в, ал. 1, т. 7 и чл. 

198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 и ал. 7 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, е приел: 

1. Определя Даниел Георгиев Костадинов – Председател на Общински съвет  

Горна Оряховица да представлява общината в извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 13.07.2021 г. от 11:00 

часа, а при липса на кворум – на 15.07.2021 г. от 11.00 часа. 

 

2. При невъзможност за участие на Председателя на Общински съвет Горна Оряховица 

в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. 

Велико Търново, определя инж. Деница Иванова Коева – Заместник-кмет на 

Община Горна Оряховица, да представлява общината в извънредното заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 

 

3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане на 

извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД – гр. Велико Търново, да гласува по предложения дневен ред по следния 

начин:  

3.1. По точка 1 от дневния ред – Приемане на решение за съгласуване Проект на 

Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна 

система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни 

обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – 

гр. Велико Търново в качеството на ДОСТАВЧИК и „ВиК“ ООД – гр. Габрово в 

качеството на ПОЛЗВАТЕЛ - да гласува „за“, „против“ или „въздържал се“, 
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съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Горна 

Оряховица. 
3.2. По точка 2 от дневния ред – Приемане на решение за съгласуване на бизнес 

плана за развитие на дейността на ВиК Йовковци ООД гр.Велико Търново като 

оператор за регулаторния период 01.01.2022 31.12.2026 г. - да гласува „за“, 

„против“ или „въздържал се“, съобразно вътрешните си убеждения и 

интересите на Община Горна Оряховица. 

3.3. По точка 3 от дневния ред – Други – обсъждане на въпроси, свързани с 

бъдещата дейност на Асоциацията - да гласува „за“, „против“ или 

„въздържал се“, съобразно вътрешните си убеждения и интересите на 

Община Горна Оряховица. 
 

4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и получава 

всякакви документи свързани с Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ООД, гр. В. Търново. 

 

за ново обсъждане в Общински съвет – Горна Оряховица, в частта на т. 1 и т. 3.2. от 

решението, тъй като считам същите за незаконосъобразни, приети в противоречие с 

разпоредбите на Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, като излагам следните мотиви: 

 

           Протокол № 27 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо с вх. № 

ОА04–5801/07.07.2021 г., което обуславя срок за произнасяне на Областен управител по чл. 32, 

ал. 2, пр. 1-во от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА до 

14.07.2021 г., включително. 

При приемане на процесното решение, Общински съвет – Горна Оряховица се е позовал 

на разпоредби от ЗМСМА, Закона за водите и ПОДАВиК.  

 Считам, че т. 1 и т. 3.2. на Решение № 557 на Общински съвет – Горна 

Оряховица са незаконосъобразни, тъй като са приети в противоречие с 

материалноправни разпоредби, съответно на чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите и на чл. 

198е, ал. 5 от Закона за водите, чл. 14. ал. 4 от ПОДАВиК, като излагам следните мотиви: 

 

 Разпоредбата на чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите гласи, че представителят на 

общината в асоциацията по В и К е кметът на общината, а при невъзможност той да 

участва общинският съвет определя друг представител. Същата норма е възпроизведена и в 

чл. 5, ал. 6 от ПОДАВиК. Така уредено, задължението на кмета да представлява общината в 

общото събрание на общината е императивно заложено, т.е. недопустимо е да се излиза извън 

рамката, определена от закона. Разпоредбата урежда и хипотеза, при която само в случай, че 

кметът е възпрепятстван от възможността да вземе участие в общото събрание лично, участие 

може да вземе друг представител на общината, определен от общинския съвет. Тук няма 

ограничения кой може да бъде определен – може да е председателя на общинския съвет, 

заместник-кмет, или друг служител от общинската администрация. Предвид гореизложеното 

считам, че, т. 1 от Решение № 557  на Общински съвет – Горна Оряховица по 

съдържанието си не съответства на разпоредбите на чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите и 

чл. 5, ал. 6 от ПОДАВиК. Общински съвет – Горна Оряховица е излязъл извън рамките на 

законово предоставените си правомощия, като при приемане на т. 1 от Решение № 557 не е 

съобразил императивно заложеното изискване за определяне на представител на общината в 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 

 Отделно от това, в т. 3.2. от процесното Решение, е даден мандат на представителя 

на общината по т. 2 от Дневния ред на Общото събрание на Асоциацията, касаеща приемане на 

решение за съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново като ВиК оператор за регулаторния период 

01.01.2022 г. – 31.12.2026 г. да гласува „за“, „против“ или „въздържал се“.  
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Приетата точка 3.2. от Решение № 557 е незаконосъобразна, тъй като отново е в разрез с 

материалноправни разпоредби, а именно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, както и чл. 5 ал. 7 

и чл. 14, ал. 4 от ПОДАВиК. В чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, възпроизведен и в чл. 5, ал. 7 

от ПОДАВиК, е заложено изискването 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. Общински съвет – Горна Оряховица е трябвало да съобрази 

обстоятелството, че позицията и мандатът на представителя на общината е следвало да 

бъдат „против“, тъй като с предходно приетото Решение № 556 от процесния протокол, 

след проведени разисквания, Общински съвет - Горна Оряховица не е приел направеното 

предложение от председателя на Общинския съвет за изразяване на положително 

становище по разработения бизнес план за развитието и дейността на „ВиК Йовковци“. 

Видно от протокола, са проведени разисквания по време на заседанието на общинския съвет, в 

които са участвали общински съветници, както и представители на водоснабдителното 

дружество „ВиК Йовковци ООД“. 

 В допълнение, при приемане на т. 3.2. от Решение № 557, Общински съвет – Горна 

Оряховица е следвало да съобрази и разпоредбата на чл. 14, ал. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. В нея е 

предвидено, че при провеждане на гласуване на решенията на общото събрание на ВиК 

асоциацията, ако някой от представителите на общините от съответната асоциация, имащи 

право на глас, упражни това право с „против“ или „въздържал се“, следва съответният 

представител да представи писмено становище за това решение, което се включва в 

протокола от заседанието. Видно от приетото решение и материалите към него, 

представителят на Община Горна Оряховица няма да разполага с мотивирано писмено 

становище, което следва да представи на присъственото заседание на Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, насрочено 

за 13.07.2021 г., за да обоснове липсата на положително становище по бизнес плана.  

 С измененията на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, освен че се детайлизира правната уредба на обществените 

отношения, свързани с управлението, планирането и изграждането на ВиК системите и 

съоръженията, се въвежда и изискването за получаване на обосновани решения на общинските 

съвети по въпросите от дневния ред на заседанията на общото събрание на асоциациите. Освен 

конкретни, мотивите следва да бъдат относими към материалното право и да съдържат 

изложение на направените от административния орган разсъждения по фактите и 

обстоятелствата от значение за решението, което се приема. Задължението за мотивировка 

представлява гаранция за законосъобразност на акта, което законът е установил за защитата на 

правата и интересите на гражданите и организациите. 

  

С оглед гореизложеното, Решение № 557, взето по Протокол № 27, от извънредно 

заседание на Общински съвет – Горна Оряховица, проведено на 01.07.2021 г., следва да се 

върне за ново обсъждане в частта на т.1 и т. 3.2., т.к. приетите точки са незаконосъобразни, 

приети съответно в нарушение на разпоредбите на чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите и на чл. 

198е, ал. 5 от Закона за водите, чл. 14. ал. 4 от ПОДАВиК. 

           Настоящата заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет – Горна Оряховица 

и Кмета на Община Горна Оряховица. 

 

ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ           /П/ 

Областен управител на  

област Велико Търново 

 


