
            ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ  КЪРДЖАЛИ 

                                                    
           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №09 

 

                   от 12.01.2023 година        

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА, във връзка с писмо 

на „ВиК“ ООД гр.Кърджали с изх. № 91-00-11 от 06.12. 2022 г. за свикване 

на Общото събрание на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали,  Общински съвет –  

Черноочене 

Р Е Ш И : 

 

            По точка 1 от дневния ред на предстоящото заседание дава съгласие 

„ВиК“ ООД, гр. Кърджали да сключи Анекс/Допълнително споразумение към 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.016-0010-C01 

от 07.10.2019 г., проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната 

система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от 

„ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“, Оперативна програма „Околна среда 

2014 – 2020 г.” за увеличаване на стойността на Договора в резултат от 

прилагане на приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г.  Методика за изменение на 

цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (обнародвана 

с ДВ. бр.78 от 30.09.2022 г. - Методиката) по договори за СМР в изпълнение на 

проекти по ОПОС 2014-2020. 

По точка 2 от дневния ред дава съгласие за сключване на Допълнително 

споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги с АВиК на основание чл. 198п, ал. 5, т. 2 и 3 от Закона за 

водите и чл. 18.7 от Договора във връзка с необходимостта от изменение на чл. 

5.5. от Допълнително споразумение № 1 към Договора. 

По точка 3 от дневния ред дава съгласие „ВиК“ ООД, гр. Кърджали  да 

сключи договор за кредит  за обезпечаване на разходи за извършени строителни 

дейности с индексация, като резултат от прилагане на приетата с ПМС № 290 от 

27.09.2022 г.  Методика за изменение на цената на договор за обществена 

поръчка в резултат на инфлация (обнародвана с ДВ. бр.78 от 30.09.2022 г. - 

Методиката) по договори за СМР в изпълнение на проект „Доизграждане и 

реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“, 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” 

По точка 4 от дневния ред дава съгласие за вземане на решение на 

основание чл. 137.ал. 1, т. 7 от Търговския закон „ВиК“ ООД - гр. Кърджали да 

придобие ограничено вещно право върху недвижим имот, представляващ 

учредяване на безсрочен сервитут в полза на „ВиК“ ООД—гр. Кърджали върху 



  

поземлен имот в горски територии — частна държавна собственост, имот с 

идентификатори 58997.15.6, намиращ се в землището на с. Пъдарци. Сервитутът 

се учредява на основание чл. 63, ал.1 , т.2 от Закона за горите, необходим за 

изграждане и обслужване на обект: „Реконструкция на магистрален водопровод 

на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“. Оценката за учредяване на 

ограниченото вещно право (безсрочно право на ползване за площта на 

сервитутната зона), изготвена съгласно наредбата по чл. 86, ал. 2 от Закона за 

горите, е определена от независим оценител в размер на 160.00лв. (сто и 

шестдесет лева). 

По точка 5 от дневния ред дава съгласие за вземане на решение за 

сключване на Договор за възлагане на управлението на „ВиК“ ООД - гр. 

Кърджали с инж. Славчо Димов Славков, поради промяна в едноличния 

собственик на капитала, притежаващ 51% от капитала на Дружеството, а именно 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД, вместо МРРБ. 

По точка 6 от дневния ред дава съгласие за вземане на решение за 

упълномощаване на Изпълнителния директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД 

да сключи договор за управление и контрол на ВиК ООД, гр. Кърджали  с инж. 

Славчо Димов Славков. 

По точка 7 от дневния ред дава съгласие за вземане на решение за 

провеждане на конкурс за избор на Контрольор на ВиК ООД, гр. Кърджали. 

По точка 8 от дневния ред дава съгласие за вземане на решение за 

възлагане организирането и провеждането на конкурса за Контрольор на 

мажоритарния съдружник „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. 

 

 
 

        В гласуването участваха 16 общински съветници, от които 16 гласа 

“За”, ”Против” и “Въздържал се”-няма.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:            

      /БЕДРИЕ  ГАЗИЮМЕР/ 
 


