АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Изх. № АВК-ВТ-39
17.03.2016 г.
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Относно: Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК 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 (ПОДАВК), във връзка с чл. 198е, ал. 3 от ЗВ и чл. 5, ал. 3 от ПОДАВК, 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 Общото събрание на Асоциацията за
провеждане на извънредно заседание на 21.04.2016 г. от 13:30 часа в Гербовата зала №
314 в сградата на Областна администрация Велико Търново при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Одобряване текста и приемане на решение за сключване на Договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на
ВиК услуги на потребителите, по реда на Закона за водите (чл.198п, ал.1, предложение
първо от Закона за водите), със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и
канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, съгласно чл. 198в, ал.4, т.2 от Закона
за водите и чл. 34, ал.1 и ал.2 от Правлиника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн.ДВ, бр.66 от 8 август 2014 г.).
2. Други - обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с бъдещата дейност на
Асоциацията.
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Обръщам Ви внимание, че съгласно разпоредбите на чл. 198е, ал. 5 от ЗВ и чл. 5,
ал. 6 от ПОДАВК, 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 всяка от
точките на дневния ред, съобразно с приложените проекти за решения. На основание
чл. 198е, ал. 3 от ЗВ и чл. 5, ал. 5 от ПОДАВК, 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.
С оглед на гореизложеното, моля в срок до 19.04.2016 г. писмено да потвърдите
Вашето участие или участието на определен от общинския съвет представител на
Oбщината в извънредното заседание на Oбщото събрание. Моля, в същия срок,
писмено да ме уведомите за позицията и мандата, които представителят на Вашата
община е получил по точките от дневния ред на заседанието с решение на общинския
съвет.
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 Стражица
10 Община Сухиндол

Брой жители

88670
46685
9434
3991
13397
23869
14 451
12721
2542

% съотношение
35%
26.71%
14.06%
2.84%
1.20%
4.04%
7.19%
4.35%
3.83%
0.78%

Приложено Ви изпращам проект на решение по т. 1 от дневния ред, а материала
послужил за приемането му Ви е предоставен, с наше писмо с Изх.№ АВК – ВТ – 16 /
12.02.2016 год. По отношение на т. 2 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.
Уведомяваме Ви, че в същия ден, след приключване на заседанието, ще бъде
подписан Договорът между Асоциацията по ВиК, гр.Велико Търново и избрания ВиК
оператор – „ВиК Йовковци“ ООД – гр.Велико Търново.
В срока по чл. 10, ал. 6 от ПОДАВК 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 в секция „Актуална информация“ на интернет страницата на
Областна администрация Велико Търново: http://www.vt.government.bg/.
В качеството си на председател на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от “ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, с оглед
изпълнението 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 извънредното заседание на общото събрание на Асоциацията, насрочено
за 21 април 2016 г.
Приложение: съгласно текста.
ПРОФ. Д. ИК. Н. ПЕНЧО ПЕНЧЕВ /П/
Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново
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