РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
№ АВК – 01 – 74

ПРЕПИС!

16.01.2015 г.
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА
ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ НА „ВиК” ООД - ГАБРОВО
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е:
от областен управител – Габрово – председател на Асоциация по ВиК на обособена
територия на „ВиК” ООД – Габрово
Относно: Приемане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ / ГОСПОДА КМЕТОВЕ,
Във връзка с предстоящото сключване на договор между Асоциация по ВиК – Габрово
и ВиК оператор е необходимо общото събрание на асоциацията да приеме принципно решение
за начина, по който ще се възлагат дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите, а именно –
чрез договор по реда на Закона за водите или по реда на Закона за концесиите. Решението на
Асоциацията е необходимо за разработване на окончателния вариант на договора от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 34, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация във връзка
с чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите, предлагам общото събрание на
асоциация по ВиК – Габрово да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
Асоциация по ВиК – Габрово приема принципно решение за сключване на договор
за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и
предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК
оператор - „ВиК” ООД - Габрово на водоснабдителната и канализационната система в
обособената територия на Асоциация по ВиК - Габрово, по реда на чл. 198п, ал. 1,
предложение първо от Закона за водите, а именно, чрез сключване на договор по реда на
Закона за водите.
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