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Изх.№АВК-02-65/15.12.2015г. 

                             

    

   ДО КМЕТА 

   НА ОБЩИНА 

   .......................... 

   СИЛИСТРА 

   ДУЛОВО 

   ТУТРАКАН 

   КАЙНАРДЖА 

   АЛФАТАР 

   СИТОВО 

   ГЛАВИНИЦА 

 

                                                                 

               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 от Закона за водите и чл.10, ал.1 от Правилника за 

организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация,при 

непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание, свиквам заседание на 

Общото събрание на 28.01.2016г. от 14.00ч., което ще се проведе в заседателната зала в 

сградата на Областна администрация – Силистра, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Обсъждане и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената 

територия,обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, Силистра за 

2016г. 

2. Обсъждане на проект на бюджет и приемане на бюджет на Асоциация по ВиК 

на обособената територия,обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ 

ООД, Силистра за 2016г. 

3. Разни 

 

      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, общинския 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. 

 

Приложение: 

1. Проект на  бюджет за 2016г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра  



 

 

2. Обосновка на проект на бюджет за 2016г. на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра 

3. Разпределение на гласовете и вноските за Бюджет 2016г. 

 

 

 

 

 С уважение, 

СТОЯН БОНЕВ........................................ 

Областен управител на област Силистра  

и Председател на Асоциация по ВиК- Силистра 

 


