РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Изх. № 9108-61
11.11.2010 г.

№ 231275

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ОБЩИНА ЕЛЕНА
ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
ОБЩИНА СТРАЖИЦА
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Относно: писмо наш изх. № 9108-49/08.09.2010 г. за учредяване на Асоциация по ВиК
в обособена територия „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД”, Велико
Търново
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.198е, ал.4 от Закона за водите, с настоящото писмо Ви
информирам, че съгласно чл.198в, ал.6 от същия закон свиквам първото Общо събрание
на Асоциацията по ВиК в обособена територия „Водоснабдяване и канализация
Йовковци – ООД”, Велико Търново, което ще се проведе на 16 ноември 2010г.
(вторник) от 11:00 часа в гербовата зала № 314 на Областна администрация – Велико
Търново, при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Официална част по учредяване на Асоциацията;
Регистрация на членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в
обособена територия Велико Търново.
2. Приемане на решение за разпределяне на гласовете в Общото събрание
на Асоциацията;
Разпределението е съгласно приложен Проект на Решение, изготвен на
основание чл.198в, ал.8 от Закона за водите, §36, ал.1 от ПЗР към ЗИД на Закона за
водите /обн. ДВ, бр.47/2009г./ и писмо изх. № 179/01.03.2010 год. на Директора на
Териториално статистическо бюро – гр. Велико Търново.
3. Разни
Обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с бъдещата дейност на
Асоциацията.
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Моля в срок до 15.11.2010 год. да потвърдите писмено участието си в Общото
събрание на асоциацията, като ни уведомите, дали Вашата Община ще се представлява
от кмета или съответно от друг упълномощен с Решение на общински съвет
представител.
В случай, че Община Полски Тръмбеш ще бъде представлявана от
упълномощено от кмета лице, същото е необходимо да представи, оригинал от
пълномощното.
В случай, че Община Велико Търново ще бъде представлявана от заместник
кмет, същият следва да представи оригинал или официално заверено копие от Заповед
за заместване на кмета на общината.
Писмо-покана за участие в събранието е изпратено и до Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и
водите.
Приложение: Проект на решение по т.2 от дневния ред

ДОЦ. Д-Р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ
Областен управител на
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