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ДО 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

ДО 

НЕЖДЕТ НИАЗИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

ДО 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО 

ДО 

ЛЮБЕН СИВЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 

ДО 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

ДО 

СЕЗГИН АЛИИБРЯМ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО 

ДО 

Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН 

 

 

 

                                                                 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖО И ГОСПОДА,  

В качеството си на Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Силистра, 

на основание чл. 198в, ал. 6 във връзка с чл.198е, ал. 4 от Закона за водите и чл. 10, ал. 2 и 

ал. 3 във връзка с чл. 9, ал. 2 и чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), (последно изменение и 

допълнение ДВ, бр. 3 от 12.01.2021 г.), свиквам извънредно неприсъствено общо събрание 

на Асоциация по ВиК – Силистра, което ще се състои на 30.07.2021 г., от 11.00 часа, в 

сградата на Областна администрация Силистра, при следния проект на дневен ред: 
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1. Съгласуване  на Бизнес-план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – 

Силистра за регулаторен период 2022 – 2026 година на основание чл. 6.4 (д) – (е) от  

Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и  съоръженията 

и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 

2. Други. 

 

На основание чл. 10, ал. 5, т. 6 от ПОДАВиК определям резервна дата и час за 

провеждане на заседанието както следва: 02 август 2021 г. (понеделник), от 14.00 ч., без 

промяна на дневния ред. 

Актуалното разпределение на гласовете, определено по реда на чл. 8  от 

ПОДАВиК, е както следва: държавата притежава 35% от гласовете в Общото събрание, 

община Силистра – 27,96%, община Дулово – 15,39%, община Тутракан – 8,36%, община 

Главиница – 5,95%, община Ситово – 2,94%, община Кайнарджа – 2,76% и община 

Алфатар – 1,65%. 

Съгласно чл. 14, ал. 4 от ПОДАВиК, ако представител на община получи 

мандат да гласува „против“ или „въздържал се“ по някои въпроси от дневния ред, 

следва да се представи писмено становище за това решение. 

Предлагам следното решение: 

По т. 1 от дневния ред: 

Решение: Членовете на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД – Силистра на основание 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите във връзка с чл. 6.4, б. 

„д“ и „е“ от Договора, Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД – Силистра приема решение и съгласува Бизнес 

план на „ ВиК“ ООД – Силистра за регулаторен период  2022 – 2026 година  на основание 

чл. 6.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и  

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 
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Мандатите (решенията) на представителите на държавата и общините следва да 

бъдат предоставени в срок до 17.00 ч. на 29.07.2021 г. (четвъртък) по един от следните 

начини: чрез системата за електронен обмен на документи до Областна 

администрация Силистра или на електронната поща на Асоциацията: 

avik_silistra@abv.bg. Мандатите (решенията) следва да са подписани с електронен подпис 

или да са сканирано изображение на подписан на хартия документ. 

Моля да имате предвид, че съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, 

представител на общината в Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Силистра е кметът на общината, а при 

невъзможност той да участва, общинският съвет определя друг представител. 

Напомням Ви също, че на основание чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията и 

дейността на Асоциациите по ВиК и чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите е необходимо 

позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание 

на Асоциация по ВиК да се съгласуват по ред, определен от общинския съвет, като за 

всяко ново събрание е необходимо решение от общински съвет.  

Съгласно чл. 10, ал. 6 от Правилника  материали по дневния ред на заседанието ще 

ви бъдат предоставени на официалната електронна поща не по-късно от три седмици 

преди деня на провеждане на заседанието на Общото събрание, същите ще бъдат 

публикувани и на интернет страницата на Областна администрация Силистра, в раздела 

на Асоциация по ВиК – Силистра. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

ЕЛИ ТОДОРОВА 

Председател на Асоциация по ВиК- Силистра 

 


