
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 

 

 

 

ДО 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 

Г-Н ХЮСЕИН ХАМДИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО 

 

Г-ЖА ЙОРДАНКА УЗУНСКА 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

Г-Н ЛЮБЕН СИВЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО 

 

Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО 

В И К - СИЛИСТРА,  

 

Във връзка с горепосоченото и в качеството ми на председател на Асоциация по 

ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. 

Силистра и на основание чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация и чл. 198в, ал.6 от Закона за водите,  

свиквам редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК в област Силистра, 

което ще се проведе на 01.07.2015г., от 14.00 часа в заседателната зала, в сградата на 

областна администрация Силистра при следния дневен ред: 

 

1. Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността на асоциация по ВиК 

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

Силистра за 2014 г.  

2. Обсъждане и приемане на отчет за изпълнението на бюджета на асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

Силистра за 2014 г. 

 

3. Обсъждане и приемане на бюджет на асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра за 2015 г. 
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4. Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилник за организация и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация на общото събрание за 

принципно съгласие 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 съществуващите ВиК оператор „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, Силистра на водоснабдителната и канализационната система в 

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

по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите. 

 

5.  Други. 

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 – гр. 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 всяка ново събрание е 

необходимо решение от общински съвет. 
 

 Уважаеми членове искам да Ви обърна внимание, че насроченото събрание на 

25.05.2015г. не се проведе поради липса на кворум, в която връзка се надявам на 

отговорното Ви отношение и присъствието Ви за насроченото ново събрание.  

 

Допълнителна информация по приложените документи, можете да получите от г-н 

Венцислав Маринов на тел. 0887 64 80 31. 

 

Приложение:  

1. Годишен отчет за дейността на асоциация по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра за 2014 г. 

2. Отчет за изпълнение бюджета на асоциация по ВиК  на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра за 2014 г. 

3. Бюджет на асоциация по ВиК  на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра за 2015 г. 

4. Копие от обяснителна записка за дейността на асоциацията по ВиК на област 

Силистра за 2014г. 

 

С уважение,  

 

СТОЯН БОНЕВ 

 

Областен управител на област Силистра 

и Председател на Асоциация по ВиК- Силистра  
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