АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД, ГР.
КЮСТЕНДИЛ
Изх. № 80-00-30/ 01.11.2018 г.
ДО

КОПИЕ ДО:

КМЕТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС - КЮСТЕНДИЛ

Г-Н ПЕТЪР ПАУНОВ

Г-ЖА МИХАЕЛА КРУМОВА

КМЕТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС - ДУПНИЦА

Г-Н МЕТОДИ ЧИМЕВ

Г-Н ЕМИЛ ГУЩЕРОВ

КМЕТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС - БОБОВ ДОЛ

Г-ЖА ЕЛЗА ВЕЛИЧКОВА

Г-Н КРАСИМИР ЧАВРАГАНСКИ

КМЕТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС - КОЧЕРИНОВО

Г-Н ИВАН МИНКОВ

Г-Н КАЛИН ВЕЗЕНКОВ

КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС - РИЛА

Г-Н ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

Г-ЖА ЦВЕТАНА ШУШКОВА

КМЕТА НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС - БОБОШЕВО

Г-Н КРУМ МАРИНОВ

Г-ЖА ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

КМЕТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС - НЕВЕСТИНО

Г-Н ДИМИТЪР СТАМЕНКОВ

Г-Н РОСЕН АТАНАСОВ

КМЕТА НА ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС - ТРЕКЛЯНО

Г-Н РАДКО ПЕТРУНОВ

Г-Н СТЕФАН БОРИСОВ

П О К А Н

А

за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В качеството ми на Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, на основание чл. 198в, ал. 6 от
Закона за водите (ЗВ) и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
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асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК), свиквам извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциация по ВиК - Кюстендил, което ще се проведе на 04.12.2018 г. от
13,00 ч. в заседателната зала на четвърти етаж, в сградата на Областна администрация
Кюстендил, при следния дневен ред:
1.
Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 /ведно
с включените към него приложения/ към Договора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги (ДОГОВОРА), между Асоциация по В и К – Кюстендил и оператора
„Кюстендилска вода“ ЕООД, което да уреди отношенията им по повод присъединяването на
територията на община Дупница към обособената територия, обслужвана от оператора, както
и - приемане решение за упълномощаване Председателя на Асоциация по В и К - Кюстендил
да го подпише от името на Асоциацията;
2.
Приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД,
гр. Кюстендил за 2019 г, в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди/ лв., на основание чл. 20, ал.
3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация;
3.
Други.
Актуалното разпределение на гласовете на членовете на Асоциация по ВиК Кюстендил, 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:
№ по
Брой жители
Членове АВиК-Кюстендил
ред
2011г.

I.
II.
1
2
3
4
5
6
7
8

ВСИЧКО:
Държавата - МРРБ
Общини :
Община Кюстендил
Община Дупница
Община Бобов дол
Община Кочериново
Община Рила
Община Бобошево
ОбщинаНевестино
ОбщинаТрекляно

% съотношение на
гласовете

129158

100%
35.00%
65.00%

60681
44988
9067
5214
2888
2870
2821
629

30.54%
22.64%
4.56%
2.62%
1.45%
1.45%
1.42%
0.32%

Допълнителното споразумение и приложенията към него са изготвени по силата на
Договор № РД-02-29-393/29.12.2017г., за обществена поръчка по услуга с предмет
„Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи,
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предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК
услугите“, сключен между „Изпълнителя“ - Обединение „Аква Консулт“ и „Възложителя“ Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по проект
„Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл В и
К“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“.
Текстът на проекта на допълнителното споразумение е предоставен на Асоциация по В
и К - Кюстендил от Министерството на регионалното развитие и благоустройството с писмо
вх. 04-25-56(4)/19.10.2018г.
На основание чл. 10 ал. 5, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, Ви предлагам следните проекто-решения по
точките от предложения дневен ред:
По точка първа от дневния ред: Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема
решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 - / ведно с включените към него
приложения / към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите
и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, между
Асоциация по ВиК – Кюстендил и оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД, което да уреди
отношенията им по повод присъединяването на територията на община Дупница към
обособената територия, обслужвана от оператора и упълномощава Председателя на
Асоциация по В и К - Кюстендил да го подпише от името на Асоциацията.
По точка втора от дневния ред: На основание чл.20, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото
събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска
вода“ ЕООД, приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията за 2019 г. да бъде 17000 лв. /седемнадесет хиляди лева/.
По точка трета от дневния ред: При поставяне на допълнителни въпроси,
представителят на Общината / Председателят на Асоциацията, приема предложенията
към същата за информация.
Припомням, че на основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
Кметът е представител на Общината на заседанията на АВиК, а при невъзможност 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 по точките от дневния ред /“За“,
„Против“ или „Въздържал се“ / на представителя на съответната община за всяко заседание на
Общото събрание, следва да са съгласувани - по ред определен от Общинския съвет. Препис
от взетото решение на съответния Общински съвет е необходимо да представите най-късно в
деня на провеждане на Общото събрание, преди регистрацията.
На основание чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, всеки член на Асоциацията има право да иска
включването на допълнителни въпроси за обсъждане и включване в дневния ред, като следва
същите да бъдат изпратени не по-късно от 21 дни преди деня на провеждане на насроченото
заседание на общото събрание.
Уведомявам Ви, че непосредствено след изчерпването на точките от дневния ред от
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заседанието, ще бъде стартирана процедурата по подписване на гореспоменатото
Допълнително споразумение № 1 към Договора от 05.04.2016 г. между Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД и оператора
„Кюстендилска вода“ ЕООД.
Писмените материали за заседанието се изпращат на електронната поща на членовете
на Асоциацията и сe прилагат към настоящата покана на хартиен носител за запознаване.
Същите се публикуват и на интернет страницата на Областна администрация – Кюстендил,
секция Асоциация по ВиК.
Приложения:
1. Проект на Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциация по В и К – Кюстендил и
оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД, ведно с включените към него приложения :
допълнително споразумение;
списък с активи Приложение 1.1;
приложение „обособена територия“; приложение – дейности, включени в задължителното ниво
на инвестициите;
2. Проект за бюджет на АВиК – Кюстендил за 2019г., ведно с обяснителна записка към
него.

С уважение,
ВИКТОР ЯНЕВ

/П/

Областен управител и
Председател на АВиК-Кюстендил
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