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

Изх. № 04-11-1/13
от 19.02.2016 год.

ДО

Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ

Относно: Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен, насрочено за 09.03.2016     г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

Предвид писмо с изх. № 03-02-361/30.12.2015 г. (вх. № 04-11-1/04.01.2016 г. в АВиК)
от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на основание чл. 10,
ал. 1, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК) и с чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите,
е свикано редовно заседание на Общото събрание (ОС) на Асоциацията по В и К на
обособената  територия,  обслужвана  от „В  и  К  –  Шумен“  ООД (АВиК  –  Шумен),
което  е  насрочено  за  09.03.2016  г.  (сряда)  от  11:00  часа,  съгласно  Покана  с  изх.
№ 04-11-1/3 от 21.01.2016 г. и писмо с изх. № 04-11-1/8 от 29.01.2016 г., за промяна датата
за заседанието. В изпълнение на чл. 10, ал. 5 от ПОДАВК с поканата до членовете на
асоциацията са изпратени още – актуално разпределение на гласовете в ОС, дневен ред и
предложения за решения по точките от него.

На  основание  чл.  11,  ал.  1  от  ПОДАВК  с  писмо,  изх.  №  3402/10.12.2015  г.
(вх. № 04-11-11/74 от 10.12.2015 г. в АВиК–Шумен), от Кмета на община Смядово – член
на асоциацията, е внесено писмено искане за включване в дневния ред на допълнителна
точка,  относно предоставянето  за  стопанисване,  поддържане и експлоатация на „ВиК–
Шумен“ ООД на техническа инфраструктура – обект „Допълнително водоснабдяване с.
Жълъд, общ. Смядово, област Шумен“. Предложението е направено в срока по чл. 11,
ал. 2 от ПОДАВК и съобразно разпоредбата на ал. 3 от същия член (чл. 11), въпросът е
включен за обсъждане в дневния ред на заседанието.

На основание чл. 11, ал. 1 от ПОДАВК с писмо, изх. № РД 06-00-167/29.12.2015 г.
(вх. № 04-11-1/2 от 21.01.2016 г. в АВиК–Шумен), от Кмета на община Венец – член на
асоциацията, също е внесено писмено искане за включване в дневния ред на допълнителна
точка,  относно предоставянето  за  стопанисване,  поддържане и експлоатация на „ВиК–
Шумен“  ООД  на  техническа  инфраструктура  –  съоръжения  и  водопроводи  на  обект:
„Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец – област Шумен“. Предложението
е направено в срока по чл. 11, ал. 2 от ПОДАВК и съобразно разпоредбата на ал. 3 от
същия член (чл. 11), въпросът е включен за обсъждане в дневния ред на заседанието.



С оглед на гореизложеното и предвид необходимостта от съгласуване на позицията
на Държавата по въпросите от дневния ред на заседанието на АВиК – Шумен, приложено
изпращам Ви същия, 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 08.03.2016 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“,  подраздел „Редовното заседание  на  Асоциация по В и К ще се
проведе  на  09.03.2016  (сряда)  от  11:00  часа,  без  промяна  в  обявения  дневен  ред.
Материалите за заседанието са публикувани тук.”.

За улеснение настоящото писмо (в  PDF-формат) и предложенията за решения
по точките от дневния ред (в Word-формат), ще Ви бъдат изпратени и по електронен
път.

Приложение – копия на:

1. Покана с изх. № 04-11-1/3 от 21.01.2016 г.;
2. Писмо с изх. № 04-11-1/8 от 29.01.2016 г.;
3. Писмо с вх. № 04-11-1/04.01.2016 г. от МРРБ;
4. Писмо с вх. № 04-11-11/74 от 10.12.2015 г. от Кмета на община Смядово, ведно с
препис на Решение № 305 по Протокол № 22/21.02.2011 г.  на ОбС – Смядово и
Разрешение за ползване № СТ-05-1701/30.12.2009 г.;
5. Писмо с  вх.  № 04-11-1/2 от  21.01.2016 г.  от Кмета на  община Венец,  ведно с
препис  на  Решение  №  50  по  Протокол  №  4/26.01.2016  г.  на  ОбС  –  Венец  и
Разрешение за ползване № СТ-05-1141/28.07.2015 г.;
6. Дневен ред за заседание на АВиК – Шумен, 09.03.2016 г. (Приложение № 1);
7. Предложения за решения по т. 1 - 7 от дневния ред (Приложение № 3);
8. Бюджет за 2016 г. на АВиК – Шумен (Приложение № 3.1.)

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


