АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА
ОТ „ВИК“ ЕООД, ГР. СМОЛЯН

Изх.№ РД-01-22-13
30.01.2019 г.

ПОКАНА
за редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Смолян

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВА НА АВИК СМОЛЯН,
В качеството ми на Председател и на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите
и чл. 10, ал. 1, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК), свиквам редовно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Смолян на 07.03.2019 г. от 14:00 ч., в зала
№201, в сградата на Областна администрация – Смолян, при следния дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Смолян за 2018г.
2. Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Смолян за 2018 г.
3. Отчет за изпълнението на подробната инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД –
гр. Смолян и за реализираните инвестиции в активи публична държавна и публична
общинска собственост през 2018 г.
4. Обсъждане на проект на бюджет на Асоциацията по ВиК – Смолян за 2019 г., на
основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК.
5. Обсъждане и приемане на подробна Инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – гр.
Смолян за 2019 г.
6. Други.
Моля да имате предвид, че съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5
от ПОДАВК, представител на общината е кметът на общината, а при невъзможност той да
участва общинският съвет следва да определи друг представител.
Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от ПОДАВК, позицията и
мандатът на представителя на съответната община за всяко заседание на общото събрание
следва да са съгласувани по ред, определен от общинския съвет.
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В деня на заседанието от 13:30 ч. до 13:55 ч., в изпълнение на чл. 12, ал. 2 от
ПОДАВК, ще се извърши регистрация на присъстващите с право на глас и проверка на
необходимия за провеждане на заседанието кворум, изискуем съгласно чл. 198в, ал. 7 от
ЗВ, като за тази цел представителя на общината следва да представи препис от взетото
решение на общинския съвет.
Във връзка с гореизложеното следва да имате предвид, че при неявяване на редовно
упълномощен представител и/или при липса на редовно предоставен мандат на явилия се
на общото събрание представител, полагащите се гласове на общината няма да бъдат
зачетени при вземане на решенията по точките от дневния ред на заседанието.
На основание чл. 11, ал. 1 от ПОДАВК имате право да искате включване на
допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред, съгласно срока и реда определен в ал.
2 от същия член.
За неуредените в настоящата покана въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация.

С уважение,
/ПОЛОЖЕН ПОДПИС И ПЕЧАТ/
НЕДЯЛКО СЛАВОВ
Областен управител и Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия,
обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян.

Дата на публикуване на настоящата покана – 30.01.2019г.
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