
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
Асоциация по водоснабдяване и канализация 

за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Добрич 

 

 
 

Изх. № АВиК-06-1-1 

         29.01.2016 г. 

 

 

 

ДО Г-Н НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК 

 

ДО Г-Н ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

 

ДО Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

ДО Г-Н ТОШКО ПЕТКОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

 

ДО Г-ЖА НИНА СТАВРЕВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАВАРНА 

 

ДО Г-Н ДОБРИ СТЕФАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ 

 

ДО Г-Н ЖИВКО ГЕОРГИЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

ДО Г-Н МАРИЯН ЖЕЧЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА 

 

 

 

Относно: Провеждане на редовно общо събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК” 

ЕООД, гр. Добрич 

 

 



   

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

В качеството ми на председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация 

в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич и на основание на 

чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, насрочвам датата за провеждане на редовно 

общо събрание на Асоциацията по ВиК. Заседанието ще се състои на 7-ми март 2016 

год., от 13:30 ч. в Зала „Пресцентър” на Областна администрация Добрич, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Регистрация на присъстващите и проверка за наличие на необходимия кворум 

за провеждане на заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Добрич. 

2. Откриване на общото събрание от Председателя на Асоциацията и 

уведомяване на членовете за разпределението на гласовете в общото събрание, 

съгласно резултатите от изчерпателното преброяване на населението, извършено по 

реда на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 

през 2011 г. 

3. Приемане от Асоциацията по ВиК на Годишен отчет за дейността на 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана 

от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич за 2015 год. 

4. Приемане от Асоциацията по ВиК на Отчета за изпълнение на бюджета на 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана 

от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич за 2015 год. 

5. Приемане от Асоциацията по ВиК на бюджета на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, 

гр. Добрич за 2016 год. 

6. Обсъждане и съгласуване от Асоциацията по ВиК на основание чл. 198в, ал. 4, 

т. 5 от Закона за водите на Допълнителния бизнес план за развитие на дейността на 

„ВиК” ЕООД, гр.Добрич в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен 

период до 31.12.2016 година. съгласно разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите 

(обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) 

7. Приемане решение за предоставяне стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на пречиствателна станция за отпадъчни води, състояща се от 6 

самостоятелни обекта, всеки с индивидуален идентификатор, подробно описани в Акт 

№101 за публична общинска собственост и канализационна мрежа гр.Каварна на „ВиК“ 

ЕООД, гр.Добрич, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул.“Трети март“ 

№59, действащ като оператор на съответната обособена територия. 

8. Приемане на решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК 

услуги на потребителите по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1, предложение 

първо от Закона за водите), със съществуващия ВиК оператор – „ВиК“ ЕООД, 

гр.Добрич, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация. 
9. Други 

 



   

 

 

 

 

 

Материалите по дневния ред т. 3, т. 4, т. 5, т. 6., т. 7 ще бъдат изпратени 

съгласно разпоредбите на чл.10, ал.6 от ПОДАВиК, а материалите по т. 8 (договора и 

приложенията към него) са изпратени по електронна поща на всички общини-членове 

на АВиК в периода 15-ти и 22-ри декември 2015 год. с писмо с Изх.№РР-12-

1/15.12.2015 год. 

 

На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, моля да получите от 

Общинските съвети мандат за представляване на Вашата община на заседанието на 

общото събрание на Асоциацията по ВиК и в срок до 29-ти февруари 2016 г. да ни 

изпратите копие от взетото решение. Също така Ви моля да имате пред вид факта, че 

ако не можете да присъствате лично, то Общинският съвет трябва да е решил кой ще 

Ви представлява, съгласно чл. 5, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

 

 

С пожелание за успешна дейност! 

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА 

Областен управител на област Добрич 
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