РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Изх. № ОА04-12951
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№ BG120242Q

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КМЕТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
КМЕТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
КМЕТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА
КМЕТА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ
Относно: Провеждане на общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД”,
Велико Търново
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.198в, ал.6 от Закона за водите и чл.10, ал.1 от Правилника
за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
във връзка с чл.198е, ал.4 от Закона за водите и чл.5, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, с
настоящото писмо Ви уведомявам, че в качеството ми на председател на
„Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана „Водоснабдяване и
канализация Йовковци – ООД”, Велико Търново, свиквам Общо събрание на
Асоциацията, което ще се проведе на 12 декември 2014 г. (петък) от 14:00 часа
в гербовата зала № 314 на Областна администрация – Велико Търново, при
следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на решение за приемане на бюджет на „Асоциацията по В
и К на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД“,
гр.Велико Търново за 2014 г. като вноската на държавата е в размер 2 000 /две
хиляди/ лв., на основание чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността
на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на „Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД“, гр.Велико Търново за 2015 г. чрез
бюджета към МРРБ и дирекция „ВиК“ в размер на 10 000 /десет хиляди/ лв., на
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основание чл. 20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация.
3. Други - Обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с бъдещата
дейност на Асоциацията.
Съгласно разпоредбата на чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, във връзка с
чл.5, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, представител на общината в асоциацията по ВиК
е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет
определя друг представител.
В тази връзка, следва в срок до 11.12.2014 г. писмено да потвърдите
присъствието си на Общото събрание на Асоциацията. При невъзможност за
участие от Ваша страна, следва да предприемете необходимите действия за
определяне на друг представител от страна на общинския съвет, като в същия
срок писмено уведомите Областен управител на област Велико Търново кое е
упълномощеното лице.
Отделно от това, следва да имате в предвид, че съгласно разпоредбата на
чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите позицията и мандатът на представителя на
общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К се
съгласуват по ред, определен от общинския съвет.
С оглед на тази законова разпоредба, моля в срок до 11.12.2013 год.
писмено да потвърдите, че Вие или упълномощеният представител на
съответната община сте получили мандат, а позицията Ви по точка 1 и точка 2 от
дневния ред е съгласувана по определен от страна на общинския съвет ред,
съобразно приетото процентно съотношение на членовете на Асоциацията,както
следва:
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Представител на
държава/общини
Областна администрация –
Велико Търново
Община Велико Търново
Община Горна Оряховица
Община Елена
Община Златарица
Община Лясковец
Община Павликени
Община Полски Тръмбеш
Община Стражица
Община Сухиндол

Брой жители

% съотношение
35%

88670
46685
9434
3991
13397
23869
14 451
12721
2542

26.71%
14.06%
2.84%
1.20%
4.04%
7.19%
4.35%
3.83%
0.78%

По отношение на т. 3 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 качеството си на председател на Асоциацията по ВиК, както и с оглед
изпълнение на взаимните ни задължения по Закона за водите, Ви приканвам да
предприемете незабавни действия за осигуряване на необходимите условия за
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провеждане на редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД”,
Велико Търново, насрочено за 12.12.2014 г.
В случай, че имате нужда от експертна помощ не се колебайте да се
обърнете към експертите от Областна администрация – Велико Търново, като
използвате за връзка следните телефони: тел. 062/600 – 464 и тел./факс: 062/600 –
839.
Приложение: Проект на Решение по т.1 и т.2 от дневния ред
материалите послужили за изготвянето им

ПРОФ.Д-Р ГЕОРГИ КАМАРАШЕВ
Областен управител на
област Велико Търново

Съгласувал:
/Ер.Алкова – Гл.секретар/
Изготвил:
/Светла Александрова – Директор на Дирекция АКРРДС/
Дата: 10.11.2014 г.
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