АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Изх. № АВК-ВТ-19
16.01.2019 г.

ДО
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

ДО
ИНЖ.ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ДО
ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА
ОРЯХОВИЦА

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ
ТРЪМБЕШ

ДО
ИНЖ.ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

ДО
Г-Н ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ДО
Г-Н ПЕНЧО ЧАНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДО
Г-Н РУМЕН ПАВЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

ДО
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ДО
Г-Н ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Относно: Провеждане на редовно заседание на общото събрание на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация
Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание на чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 10, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация (ПОДАВиК), във връзка с чл. 198е, ал. 3 от ЗВ и чл. 5, ал. 3 от
ПОДАВиК, с настоящото писмо Ви уведомявам, че в качеството ми на председател на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана „Водоснабдяване и
канализация Йовковци“ ООД, Велико Търново, свиквам Общото събрание на
Асоциацията за провеждане на редовно заседание на 19.02.2019 год. от 11:00 часа в
Гербовата зала № 314 в сградата на Областна администрация Велико Търново. При
липса на кворум същото ще се проведе на 14.03.2019 год. от 11:00 часа. Заседанието
ще се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
5000 Велико Търново, пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 127, http://www.vt. government.bg

1.
Приемане на решение за приемане на отчета за дейността на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико
Търново за 2018 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК.
2.
Приемане на решение за приемане на отчета за изпълнение на бюджета
на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци“
ООД, гр. Велико Търново за 2018 г., на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3
от ПОДАВиК.
3.
Приемане на решение за приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за
2019 г. на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ПОДАВиК.
4.
Съгласуване на план за опазване на околната среда, включително план за
собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване
на отпадъчни води, и програма за управление на отпадъците (включително утайките),
свързани с предоставянето на ВиК услугите, съгласно точка 5.5 (а) от Договор за
стопанисване, поддържане и експолоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
5.
Одобряване на Предложение на подробна инвестиционна програма за
инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична
общинска собственост през 2019 год. и обобщена инвестиционна програма 20162030г.
6.
Други - обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с бъдещата
дейност на Асоциацията.
Актуалното разпределение на гласовете на членовете на Асоциацията е както
следва:
Представител на държава/общини
1 Областна администрация – Велико
Търново
2 Община Велико Търново
3 Община Горна Оряховица
4 Община Елена
5 Община Златарица
6 Община Лясковец
7 Община Павликени
8 Община Полски Тръмбеш
9
Община Свищов
9 Община Стражица
10 Община Сухиндол

Брой жители

88670
46685
9434
3991
13397
23869
14 451
42 734
12721
2542

% съотношение
35%
22.30%
11.74%
2.37%
1.00%
3.37%
6.00%
3.63%
10.75%

3.20%
0.64%

Приложено изпращам Ви проектите на решения по т. 1 до т.5 от дневния ред.
По отношение на т. 6 от Дневния ред „Други” – доколкото не са предварително
формулирани решения е възможно Вашият представител да гласува съобразно
вътрешните си убеждения и в интерес на Вашата община. В срока по чл. 10, ал. 6 от
ПОДАВиК писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието ще Ви бъдат
изпратени по електронна поща и предоставени за запознаване на хартиен носител на
адреса на управление на Асоциацията – пл. „Център“ 2, сградата на Областна
администрация – Велико Търново. Същите ще бъдат публикувани на интернет
страницата
на
Областна
администрация
Велико
Търново:
http://www.vt.government.bg/.
5000 Велико Търново, пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 127, http://www.vt. government.bg

Обръщам Ви внимание, че съгласно разпоредбите на чл. 198е, ал. 5 от ЗВ и
чл. 5, ал. 6 от ПОДАВиК, за участие в заседанието на общото събрание на
Асоциацията е необходимо общинският съвет да даде позиция и мандат на
представителя на общината в общото събрание – кметът, като приеме решение
за начина на гласуване по дневния ред, съобразно приложените проекти за
решения. На основание чл. 198е, ал. 3 от ЗВ и чл. 5, ал. 5 от ПОДАВиК,
общинският съвет следва да определи представител на общината в общото
събрание на Асоциацията, в случай че кметът е възпрепятстван да вземе участие
в заседанието лично.
Приложение: съгласно текста.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/
Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД”, гр.
Велико Търново
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