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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 141 / 16.12.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 16 / 16.12.2021 г. 

 

 

Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото 

събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено 

за 7 януари 2022 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 и чл. 198в, ал. 4, т. 5 от 

Закона за водите, по повод покана за извънредно присъствено заседание на Общото 

събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“ (наричана по-

долу за краткост „Асоциацията“), насрочено за 7 януари 2022 г., а при липса на кворум 

- за 28 януари 2022 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване с 12 гласа 

„за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава мандат за участие в насроченото присъствено заседание на Общото 

събрание на Асоциацията на инж. ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на 

община Елена. 

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 

упълномощи с изрично пълномощно инж. ХРИСТО МИТЕВ СИМЕОНОВ, главен 

инженер на община Елена. 

3. Възлага на представителя на община Елена да гласува „ЗА“ приемането на 

предложения проект за дневен ред и съгласува позиция по отделните точки от 

него, както следва: 

3.1. По т. 1: „ЗА“ съгласуване Проект на Договор за възмездно доставяне на 

водни количества за питейно-битови нужди, 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; 

 

 



 

 

 

3.2. По т. 2: „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 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.; 

Мотив:  Изразяват несъгласие с предвижданото увеличение на цената на водата 

на територията на област Велико Търново в предложения Бизнес план за 

развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД,          

гр. Велико Търново. Считат за неудачно увеличението, което се предлага за 

цената на водата, за потребителите на територията на община Елена, за 

регулаторния период 01.01.2022 г. - 31.12.2026 г., като излагат твърдение, че 

жителите на община Елена търпят редица ограничения, вследствие близостта 

на язовир „Йовковци“. 

3.3. По т. 3: Представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува 

съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на 

Община Елена. 

4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в 

Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от 

получаването му. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


