
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

Изх. № 04-11-11/73
от 25.11.2015 год.

ДО

Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ

Относно:  Извънредно  заседание  на  Общото  събрание  на  Асоциация  по  В  и  К  на
обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен, насрочено за
15.12.2015     г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

Във връзка с писмо, изх. № 2893/30.10.2015 г. (наш вх. № 26-06-5/05.11.2015 г.) от
Управителя „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен, на основание чл. 10, ал. 1 от Правилника
за  организацията  и  дейността  на  асоциациите  по  водоснабдяване  и  канализация
(ПОДАВК), е свикано извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и
К на обособената територия,  обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД (АВиК – Шумен),
което  е  насрочено  за  15.12.2015  г.  (вторник)  от  10:00  часа,  съгласно Покана,
изх. № 04-11-11/68 от 10.11.2015 г., изпратена до членовете на асоциацията с приложени
към нея дневен ред и предложения за решения по точките от него.

На основание чл. 11, ал. 1 от ПОДАВК, с писма – вх. № 04-11-11/69 от   16.11.2015 г.
от Кмета на община Каолиново и вх. № 04-11-11/70 от 20.11.2015 г. от Кмета на община
Нови  пазар  (общини  членове  на  АВиК  –  Шумен), са  внесени  писмени  искания  за
включване на две нови точки в дневния ред на заседанието. Предложенията са направени
в срока по чл. 11, ал. 2 от ПОДАВК и съобразно разпоредбата на ал. 3 от същия член
(чл. 11), са включени в дневния ред. С писмо, изх. № 04-11-11/71 от 23.11.2015 г., новият
дневен  ред  на  заседанието  на  АВиК  –  Шумен  (изменен  и  допълнен,  съобразно
направените  предложения)  и  предложенията  за  решения  по  новите  точки  в  него  са
изпратени на членовете на асоциацията.

Предвид  горното,  с  оглед  съгласуване  позицията  на  Държавата  по  въпросите  от
дневния ред на заседанието на АВиК – Шумен, приложено изпращам Ви същия (изменен
и допълнен),  ведно с  предложения  за  решения  по точките  в  него. В  тази  връзка,  на
основание чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от ПОДАВК, моля в срок до 14.12.2015 г. на Областен
управител  на  област  Шумен  да  бъде  предоставен  в  писмена  форма  мандат  за
представителство на Държавата.

Съгласно чл. 10, ал. 6 от ПОДАВК, всички писмени материали, свързани с дневния
ред на заседанието, са изпратени на електронната поща на членовете на АВиК – Шумен и
публикувани на интернет страницата на Областна администрация – гр.  Шумен в
раздел  „Обяви  и  съобщения“,  подраздел  „Покана  за  провеждане  на  извънредно
заседание на ОС на АВиК – Шумен, насрочено за 15.12.2015 г.“.



Приложение – копия на:

1. Писмо от Управителя „В и К – Шумен“ ООД с вх. № 26-06-5/05.11.2015 г.;
2. Покана с изх. № 04-11-11/68 от 10.11.2015 г.;
3. Писмо с вх. № 04-11-11/69 от 16.11.2015 г. от Кмета на община Каолиново;
4. Писмо с вх. № 04-11-11/70 от 20.11.2015 г. от Кмета на община Нови пазар;
5. Писмо, изх. № 04-11-11/71 от 23.11.2015 г., относно нов дневен ред;
6. Дневен ред на заседание на АВиК – Шумен (изменен и допълнен);
7. Предложения за решения по т. 1 и т. 2 от дневния ред;
8. Предложения за решения по т. 3 и т. 4 от дневния ред;
9.  Проект на бюджет за 2016 г., ведно с обосновка и разпределение на вноските на
членовете на асоциацията.

С уважение,

ДОНКА ИВАНОВА (П) съгл. ЗЗЛД
Областен управител и Председател на Асоциацията по В и К 
на обособената територия, 
обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД

Административен адрес на асоциацията:
9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30

тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562
www.oblastshumen.government.bg


