РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Шумен

ПОКАНА
І. На основание чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по Водоснабдяване и Канализация (ПОДАВиК, обн. ДВ. Бр. 66 от 8 август
2014 г.), издаден от Министъра на регионалното развитие на основание чл. 198е, ал. 7
от Закона за водите (ЗВ) и във връзка с чл. 34 от правилника (ПОДАВиК), Ви
уведомявам, че на 27.02.2015 г. (петък) от 10:00 часа в зала № 2, ет. ІІ, в сградата на
Областна администрация – гр. Шумен ще се проведе извънредно заседание на общото
събрание на Асоциация по В и К – Шумен на обособената територия, обслужвана от
„В и К – Шумен“ ООД.
ІІ. Актуалното разпределение на гласовете в общото събрание на Асоциацията
по В и К, определено съгласно разпоредбите на чл. 8 от ПОДАВК, е за:

№

членове

брой
население

гласове
в%
35.00

1.

Държавата

2.

Община Шумен

93 649

33.72

3.

Община Нови пазар

16 879

6.08

4.

Община Велики Преслав

13 382

4.82

5.

Община Каолиново

12 093

4.35

6.

Община Върбица

10 391

3.74

7.

Община Каспичан

7 976

2.87

8.

Община Венец

7 137

2.57

9.

Община Смядово

6 698

2.41

10.

Община Хитрино

6 223

2.24

11.

Община Никола Козлево

6 100

2.20

180 528

100.00

Общо население в област Шумен

ІІІ. Насроченото заседание ще се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и приемане на решение за даване на принципно съгласие относно
сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите
и съоръженията, както и за предоставяне на В и К услуги на потребителите срещу
заплащане, със съществуващия В и К оператор – „В и К – Шумен“ ООД на

1

водоснабдителната и канализационна система в обособената територия на Асоциация
по В и К Шумен, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от ЗВ.
2. Разни.
ІV. На основание чл. 11, ал. 1 от ПОДАВК, всеки член на асоциацията има
право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред
на общото събрание, като съгласно ал. 2 на същата разпоредба, в срок не по-късно
от 21 дни преди деня на провеждане на общото събрание, исканията за включване
на нови точки в дневния ред следва да се изпратят в писмена форма на адрес:
гр.
Шумен,
бул.
„Славянски“
№ 30
и
на
електронна поща:
oashumen@oblastshumen.government.bg. В случай, че по внесените от Вас
допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред е необходимо общото събрание на
асоциацията да приеме конкретни решения, моля ведно с поставените въпроси да
представите и проекти на решения по тях.
Съгласно чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от ПОДАВК, настоящата покана и проект на
решение по т. 1 от дневния ред, ще бъдат изпратени за информация на хартиен носител
и на електронната поща на членовете на асоциацията, а също и публикувани на
интернет страницата на Областна администрация – гр. Шумен.

С уважение,
ДОНКА ИВАНОВА
Председател на Асоциацията по В и К Шумен
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9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30
тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562
E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg

