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Изх. № РД-01-20-95-37/ 19.03.2020 г. 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Относно обективна необходимост от вземане на неприсъствени решения по дневния ред 

на редовно общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Смолян, което е  

насрочено за 19.03.2020 г. от 13:00 часа. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВА НА АВИК СМОЛЯН, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

В качеството ми на Председател на основание 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 (ПОДАВК), чл.63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка с 

усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 

на територията на страната и в частност на територията на град Смолян, обявеното от 

Народното събрание на Република България извънредно положение на територията на 

цялата страна от 13 март до 13 април 2020 г., препоръки на Националния оперативен щаб, 

създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на Министър-председателя на РБ и предвид 

възникналата обективна необходимостта от социално дистанциране, 

 

Ви уведомявам за възникнала форсмажорна необходимост от вземане на 

неприсъствени решения по дневния ред на редовно общо събрание на Асоциация по 

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

ЕООД – гр. Смолян, което отменя необходимостта от присъствието Ви на 19.03.2020 

г. от 13:00 часа в седалището на АВиК-Смолян (сградата на Областна 

администрация – Смолян, с адрес гр. Смолян, бул. „България“ №14). 
 

Във връзка с гореизложеното определям срок от 7 (седем) календарни дни, в 

който в писмен вид да представите в Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Смолян, позицията на 

представляваната от Вас община по всяка от седемте точки от дневния ред, като това 

следва да стане в пълно съответствие с предварително взетите решения и дадените Ви 

мандати от страна на съответния общински съвет. 

Държа да подчертая, че с оглед предварително взетите решения на общинските 

съвети, обуславящи позицията и мандатът на представителя на общината и предварително 

даденият ми мандат от страна на МРРБ и МОСВ за изразяване на позицията на държавата 
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по въпросите от дневния ред, неприсъствените решения ще обусловят същият правен и 

фактически резултат, какъвто и присъствените решение на общото събрание. 

Съобразно писмено представената позицията на представляваната от Вас община 

по всяка от седемте точки от дневния ред, ще се извърши проверка на необходимите за 

провеждане на заседанието и вземане на решения кворум и мнозинство, изискуеми 

съгласно чл. 198в, ал. 7 и ал. 9 от Закона за водите. 

Протоколът от заседанието на общото събрание и приложенията към него ще се 

публикуват на интернет страницата на Областна администрация Смолян в срок до 

17.04.2020 г., като в същият срок екземпляри от протокола, ще бъдат изпратени, на 

общинските съвети и на общините – членове на асоциацията, министъра на регионалното 

развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 19.03.2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


