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

Изх. № РД-01-20-95-31
21.02.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
относно включване на допълнителен въпрос за обсъждане в дневния ред на редовно общо
събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Смолян, насрочено за 19.03.2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВА НА АВИК СМОЛЯН,
Във връзка с постъпило Искане от кмета на Община Смолян с вх. № РД-01-20-95 от
19.02.2020 г., относно включване на допълнителен въпрос за обсъждане в дневния ред на
редовно общо събрание на АВиК Смолян, насрочено за 19.03.2020 г. и съгласно
разпоредбата на чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК), Ви уведомявам, че в точка 7
/Други/ от дневния ред на предварително изпратената Ви Покана за общо събрание,
включвам за обсъждане следния допълнителен въпрос:
7. Други - /Въпрос: „Обсъждане и вземане на решение за сключване на Анекс към
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от
10.09.2015 г. на основание чл. 7.1., буква „г“ от същия, за прехвърляне отговорността за
извършване на инвестициите по проект: „Интегриран воден проект на агломерация
Смолян“ от членовете на АВиК върху Оператора.“/
Видно от направеното Искане, в него са изложени подробни мотиви относно
необходимостта от сключване на Анекс към Договора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги от 10.09.2015 г., във връзка с изпълнението на Административен
договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-2/BG16М1ОР002-1.014-0001-С02 от
13.02.2019г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, който има
за предмет реализацията на проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“,
включващ пет обекта - „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“;
„Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян”;
„Реконструкция на главен градски събирателен колектор”; „Доизграждане на
третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян” и
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„Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала“, чрез подмяна на спирателни
кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им.
Към искането е приложен и проект на Допълнително споразумение № 1, като същите
следва да бъдат разгледани и по тях се вземе решение за даване на мандат и изразяване
позицията на общината, съобразно нормата на чл. 5, ал. 6 от ПОДАВК.
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.
За неуредените в настоящото уведомление въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация.
Приложение:
1. Искане с вх. № РД-01-20-95 от 19.02.2020 г. от кмета на Община Смолян.
2. Допълнително споразумение № 1.

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 – 21.02.2020 г.
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