№ АВК – 01 – 561
19.08.2015 г.
с обратни разписки

ДО
Г – ЖА ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО
ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” № 3
ГР. ГАБРОВО
ДО
Д-Р ИВАН НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО
УЛ. „БАЧО КИРО” № 19
ГР. ДРЯНОВО П.К. 5370
ДО
ИНЖ. ДРАГОМИР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА
УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” № 21
ГР. ТРЯВНА
КОПИЕ ДО
Г-ЖА ЛЕНА ГЕОРГИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО
ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” № 3
ГР. ГАБРОВО
Г-ЖА МАРИЯНА ПЕЧЕЯН - КРЪСТЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
УЛ. БАЧО КИРО № 19
ГР. ДРЯНОВО
Д – Р НЕЛИ ЦАНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА
УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” № 21
ГР. ТРЯВНА

ПРЕПИС!

ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ,
На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите, във връзка с чл. 10, ал. 1, предл.
2-ро от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация и постъпило писмено искане от кмета на община Трявна и кмета на
община Габрово с вх. № АВК-01-1227/06.08.2015 г. свиквам извънредно заседание на
Асоциация по В и К в обособена територия, обслужвана от „В и К” ООД – Габрово на
23 септември 2015 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на областна администрация –
Габрово, гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 5, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за възлагане стопанисването и експлоатацията на
мрежите и съоръженията на новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни
води на град Трявна, довеждащ колектор и довеждащата инфраструктура до нея и във
връзка с предоставяне на свързаните с тях В и К услуги на определения В и К оператор
– „В и К“ ООД, гр. Габрово.
Актуално разпределение на гласовете, определено по реда на чл. 8, ал. 2 от
Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация:

№

Представител на Обхват
на
държава/общини обособената
територия
публикуван в
ДВ, бр. 7 от
26.01.2010г.

1.

Областна
администрация
Габрово
Община Габрово
Община Дряново
Община Трявна

2
3
4

%
съотношение
на гласовете в
Асоциацията
по ВиК (за
гласуване на
решения)

%
съотношение
на гласовете
на общините
към
населението
(за наличие на
кворум)

35

65 268
9 685
11 754
Общо 86 707

48,93 %
7,26 %
8,81 %
100 %

75,27 %
11,17 %
13,56 %
100 %

Моля да имате предвид, че съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите във
връзка с чл. 5, ал. 5 от Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, представителят на общината в асоциацията по В и К е кметът на
общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг
представител. На основание чл. 5, ал. 6 от Правилника за дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация позицията и мандатът на представителя на общината за
заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред,
определен от общинския съвет.
Приложение:
1. Писмено искане „ДО АСОЦИАЦИЯ по В и К – ГАБРОВО чрез
Областния управител на област Габрово“ отправено от кмета на
община Трявна и кмета на община Габрово, вх. № АВК-011227/06.08.2015 г.;
2. Препис-извлечение от Решение № 75/27.05.2015 г. на Общински
съвет Трявна за „Предоставяне управлението, стопанисването,
поддържането и експлоатацията на В и К обектите, системите и
съоръженията – публична общинска собственост, на Асоциацията по
В и К за обособена територия област Габрово“, вх. № КАК-01-728 /1/
от 05.06.2015 г.

НИКОЛАЙ СИРАКОВ /п/
Председател на Асоциация по В и К на
обособена територия, обслужвана от
„В и К” ООД, гр. Габрово

