
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
Асоциация по водоснабдяване и канализация 

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

 

 
 

Изх. № АВиК-06-1-1 

16.08.2016 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 

 

ДО Г-Н ПЕТЪР КАЛЧЕВ 

УПРАВИТЕЛ „ВиК“ ООД ГР.ДОБРИЧ 

 

 

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по 

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

гр.Добрич 



   

 

 

 

 

П    О    К    А    Н    А 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

В качеството ми на председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация в 

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

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, насрочвам датата за 

провеждане на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК. Заседанието ще се 

състои на 21-ви септември 2016 год., от 10:00 ч. в Зала „Пресцентър” на Областна 

администрация Добрич, при следния  

 

Д Н Е В Е Н   РЕД: 

 

1. Обсъждане и съгласуване на основание чл.4.2 (г) от Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията между Асоциацията по 

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

Добрич и „ВиК“ ООД, гр.Добрич (накратко Договора), във връзка с чл.6.4 (д)-(е) от 

Договора и чл.198в от Закона за водите на Плана за стопанисване, експлоатация и 

поддръжка на Активите (изготвен във формата съгласно Приложение X от Договора) от 

страна на ВиК оператора- „ВиК“ ООД, гр.Добрич. 

2. Обсъждане и съгласуване на основание чл.13.1 (в) от Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията между 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от 

„ВиК” ООД, гр. Добрич и „ВиК“ ООД, гр.Добрич на Плана за действие при аварии на 

АВиК- Добрич. 

3. Други. 

 

Актуалното разпределение на гласовете на членовете на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр. Добрич, определено по реда на 

чл. 198в, ал.8 от Закона за водите и чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация е както следва : 

 

  
Численост на 

населението от 

последното 

преброяване 2011 г. 

(бр.) 

Численост на 

населението от 

последното преброяване 

2011 г. (%) 

Процентен дял на гласовете на 

общините на база 65% от общия брой 

гласове в Общото събрание на В и К 

Асоциацията  

 Общини 

  

БАЛЧИК 20 317 10,71% 6,96% 

ГЕНЕРАЛ-

ТОШЕВО 15 097 7,96% 5,17% 

ДОБРИЧ-ГРАД 91 030 47,99% 31,20% 

ДОБРИЧКА 22 081 11,64% 7,57% 

КАВАРНА 15 358 8,10% 5,26% 

КРУШАРИ 4 547 2,40% 1,56% 

ТЕРВЕЛ 16 178 8,53% 5,54% 



   

 

 

 

 

ШАБЛА 5 069 2,67% 1,74% 

Общо ОБЛАСТ 

ДОБРИЧ 189 677 100% 65,00% 

Процентен дял на Държавата  

в Общото събрание на В и К Асоциацията 35% 

 

Във връзка с така предложения дневен ред, давам следната обосновка  

 

По точка 1:  Във връзка с изпълнение на клаузите от Договора- чл.4.2 (г), на 

02.08.2016 год. в деловодството на Асоциацията е входирано искане за становище и 

съгласуване на Плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите от страна 

на ВиК оператора- „ВиК“ ООД, гр.Добрич. 

  На основание чл. 10, ал. 5, т. 5 предложение последно от Правилника за 

организацията и  дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Ви 

предлагам следното проекто-решение по така обявения дневен ред: 

 

По точка 1 от дневния ред: 

Обсъждане и съгласуване на основание чл.4.2 (г) от Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията между Асоциацията по 

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

Добрич и „ВиК“ ООД, гр.Добрич (накратко Договора), във връзка с чл.6.4 (д)-(е) от 

Договора и чл.198в от Закона за водите на Плана за стопанисване, експлоатация и 

поддръжка на Активите (изготвен във формата съгласно Приложение X от Договора) от 

страна на ВиК оператора- „ВиК“ ООД, гр.Добрич. 

 

РЕШЕНИЕ 

Асоциацията по ВиК гр. Добрич съгласува на основание чл.4.2 (г) от Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията между 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана 

от „ВиК” ООД, гр. Добрич и „ВиК“ ООД, гр.Добрич, във връзка с чл.6.4 (д)-(е) от 

Договора и чл.198в от Закона за водите на Плана за стопанисване, експлоатация и 

поддръжка на Активите (изготвен във формата съгласно Приложение X от Договора) 

от страна на ВиК оператора- „ВиК“ ООД, гр.Добрич. 

 

По точка 2 от дневния ред: 

Обсъждане и съгласуване на основание чл.13.1 (в) от Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията между Асоциацията по 

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

Добрич и „ВиК“ ООД, гр.Добрич на Плана за действие при аварии на АВиК- Добрич. 

 

РЕШЕНИЕ 

Асоциацията по ВиК гр. Добрич съгласува на основание чл.13.1 (в) от Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията между 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана 



   

 

 

 

 

от „ВиК” ООД, гр. Добрич и „ВиК“ ООД, гр.Добрич на Плана за действие при аварии 

на АВиК- Добрич. 

 

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание ще бъдат 

изпратени на електронните пощи на членовете на Асоциацията в срока и съгласно чл. 10, 

ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация. Същите са предоставени за запознаване на хартиен носител на адреса на 

управление на Асоциацията и публикувани на Интернет страницата на Областна 

администрация-Добрич, Секция „АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК“. 

Всеки член на Асоциацията има право да иска включването на допълнителни 

въпроси за обсъждане в дневния ред на общото събрание. Предложенията се изпращат 

на адреса на управление и на електронната поща на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр. Добрич в 

сроковете и съгласно чл. 11, ал. 2 от ПОДАВиК. 

Съгласно чл. 5, ал. 6 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация позицията и мандатът на представителя 

на съответната община за заседанията на Общото събрани на Асоциацията по ВиК се 

съгласуват по ред, определен от общинския съвет. В тази връзка и на основание чл. 198е, 

ал. 5 от Закона за водите, е необходимо да съгласувате със съответния общински съвет 

позицията на общината Ви по предложеното решение, както и да получите мандат за 

гласуване по точките от дневния ред на заседанието.  

Препис от взетото решение на съответната община  следва да представите в 

Асоциацията в срок до 20-ти септември 2016 г. 

Моля да имате пред вид факта, че ако не е възможно да присъствате лично, то 

Общинският съвет е необходимо да е решил кой ще Ви представлява, съгласно чл.5, ал.5 

от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация. 

 

Приложение: Електронен носител /СD/ с материалите по дневния ред - План за 

стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите и План за действие при аварии на 

АВиК- Добрич 

 

 

С уважение:  /П/      

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА 

Председател на Асоциацията по В и К на 

обособена територия, обслужвана от 

„В и К“ ООД гр. Добрич 

 

 

         9300 Добрич, ул. Независимост 5 

тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249 

    е-mail: governor@dobrich.government.bg    
        web: www.dobrich.government.bg 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
http://www.dobrich.government.bg/


   

 

 

 

 

 


