
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1 

 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Ч У П Р Е Н Е  

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 

e-mail: obs_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com 

  
 
          РЕШЕНИЕ № 224 

 

                  ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 36 ОТ 29.04.2022 г. 

 

 OTHOCНO: Определяне позицията на Община Чупрене по предложението за дневен 

ред на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Видин, насрочено за 

10.05.2022г. /резервна дата, съгласно ПОДАВиК – 17.05.2022г., 11 часа – без промяна в 

дневния ред/. 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 

1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите,  

 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Определя Анжело Цветанов Добричов – КМЕТ на Община Чупрене да участва 

като представител на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водос-

набдяване и канализация” ЕООД гр. Видин, насрочено за 10.05.2022 г. от 11:00 ч. 

/резервна дата - 10.05.2022г. от 11:00 ч. /резервна дата, съгласно ПОДАВиК – 

17.05.2022г., 11 часа – без промяна в дневния ред/ в сградата на Областна адми-

нистрация - Видин, ул. „Дунавска” № 6, ет. 1, Заседателна зала № 1. 

2. Възлага на представителя на Община Чупрене при участието си в Общото събра-

ние на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Видин, да изрази по-

зицията на Община Чупрене по предварително обявения дневен ред в писмото на 

Областния управител на гр. Видин изх. АВик № АС0104/10 от 11.04.2022 г., и му 

дава мандат да гласува както следва: 

 

По т.2 от Дневния ред:  Вземане на решение на Общото събрание на АВиК – Ви-

дин за приемане на отчет на дейността на Асоциацията за 2021 година на основа-

ние чл. 198в, ал. 4 т.10 от Закона за водите. 

- Да гласува със „За”.  

 

            По т.3от Дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК 

– Видин за приемане на годишен финансов отчет на Асоциацията за 2021 

година. 

- Да гласува със „За”.  

 

По т.4 от Дневния ред: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 

2021  година на основание чл.26 от ПОДАВиК. 

- Да гласува със „За”. 
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По т. 5 от Дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на 

АВиК-Видин за приемане на бюджет на Асоциацията за 2022 година на 

основание чл. 198в, ал.4 т.9 от Закона за водите. 

- Да гласува със „За”.  

 

По т. 6 от Дневния ред: Съгласуване на Бизнес план на „ВиК” ЕООД-

Видин за регулаторен период 2022-2026 година. 

- Да гласува с „Против”. 

 

 

МОТИВИ:  

По т.6: Населението на Община Чупрене ползва гравитачно подавана вода, която е 

почти два пъти по-ниска от помпажната.  

Одобрението на Бизнес плана би довело до повишаване цената за потребителите в 

населените места в Община Чупрене. В разпределението на  разходите на дружеството е 

калкулирана себестойността на използваната ел. енергия за работа на помпите за помпажно 

подавана вода, без тя да е компонентна за доставка на питейна вода на гравитачно водос-

набдените абонати. Със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни ус-

луги и по-конкретно чл. 14, е въведен принцип за единна цена на ВиК услуга на обособена 

територия.  

Рамковата директива за водите /Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета от 23.10.2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта 

на политиката за водите/, изрично разписва задължението на държавите - членки да осигу-

рят „…адекватен принос във възстановяване на разходите за водни услуги на различните 

ползватели на вода…”, т.е. цената за потребителите на вода да отразява реалните разходи. 

Единното ценообразуване ощетява ползвателите на вода, подавана на гравитачен принцип.  

Смятаме, че изменението на цените на ВиК услугите трябва да се прави след широки 

обществени консултации с потребителите, каквито реално липсват през изтичащия регула-

торен период, което е в нарушение на Наредбата за регулиране на качеството на водоснаб-

дителните и канализационните услуги. 

 

 

Гласували  поименно 11 (единадесет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА” - 10  (десет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1  

 

 Решението се прие с 10 (десет) гласа „ЗА”. 
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 Решението подлежи на оспорване пред Административен съд - Видин, в 14 - дневен 

срок от съобщаването му. 

 

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    / Е. Петрович /                                                                        / И. Велков / 

 


