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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 61 
  
гр. Копривщица       25.02.2016 година 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 198в, ал. 4, т. 2 от 
Закона за водите, във връзка с чл. 198 п, ал. 1, предложение първо от 
Закона за водите, чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 

 

Общински съвет - Копривщица, РЕШИ: 
 

I. Съгласува текста на Договор за стопанисване, поддържане 
и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги и Приложенията към него. 

II. Упълномощава кмета на община Копривщица, в качеството 
му на представител на общината в Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД - гр. София да представи 
позицията на общината на заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК и гласува решение за приемане текста и 
сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на 
ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 
канализационни услуги със съществуващия ВиК оператор - „ВиК" 
ЕООД - гр. София, която е: 

- Първо – при отстраняване на авариите да бъде 
възстановена пътната настилка във вида в който е била;  

- Второ – да се въведе диференциране на цената за всяка 



 
2 по Решение 61 

отделна община;  
 

III.  Упълномощава кмета на общината, в качеството му на 
представител на община Копривщица в Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД - гр. София, да 
гласува решение за упълномощаване Председателя на Асоциацията по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД - гр. 
София да подпише Договор за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги и Приложенията към него 
със съществуващия ВиК оператор - „ВиК" ЕООД - гр. София, след 
провеждане на процедурите по реда на Закона за водите, Закона за 
регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и 
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация. 

 
 
 
 
 
Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 25.02.2016 год., Протокол № 5/25.02.2016 год. по точка трета от 
дневния ред с 10 гласа „за”; 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” по 
предложение на общински съветник, след направените обсъждания и е подпечатано 
с официалният печат на Общински съвет – Копривщица.  
 
 
 
Протоколист:……………….    Председател ОбС:…………… 

               /Ц. Галинова/         /Р. Христов / 


