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Относно: редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –
Стара Загора.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото писмо Ви уведомявам, че поради липса на изискуемия в чл. 14, ал.
1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация /ПОДАВК/ (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., изм. и доп., бр. 3 от 12.01.2021
г.) кворум, редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Стара
Загора се отлага за определената, с писмо с наш изх. № АВиК-ОС-2/12.04.2022 г.,
резервна дата 6 юни 2022 г. На основание чл. 9, ал. 5 ПОДАВК заседанието ще се
проведе неприсъствено без конферентна връзка.
Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 2 ПОДАВК неприсъствените заседания се
провеждат, ако чрез системата за електронен обмен на документи или на електронната
поща на асоциацията, са получени мандатите (решенията) на представителите на
държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети от всички гласове в
общото събрание. Решенията се вземат с мнозинство от три четвърти от гласовете,
получени с мандатите (решенията) на представителите на държавата и общините (чл.
14, ал. 3 ПОДАВК).
По смисъла на чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите позицията и мандатът на
представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията се
съгласуват по ред, определен от общинския съвет. Съобразно това следва да се има
предвид, че общинският съвет, давайки мандат за участие в заседанието на
представителя на общината, съгласува и неговата позиция, като в своето решение
задължително определя „за“, „против“ или „въздържал се“ по всички точки от
предварително изпратения с поканата дневен ред. Гласуване от съответния общински
съвет на позиция „против“ или „въздържал се“ следва да се аргументира писмено. За
целта представителят на общината представя становище за това решение, което се
включва в протокола. Гласът на член на асоциацията, който не е упълномощен да
гласува по някои въпроси от дневния ред, по съответния въпрос за изчисляване на
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резултатите от гласуването и приемане на решение се приема като „въздържал се“.
Изпратените мандати (решения) следва да са подписани с електронен подпис или да са
сканирано изображение на подписан на хартия документ.
С оглед на гореизложеното общините, които не са представили в Асоциация по
ВиК – Стара Загора решение на съответния общински съвет за насроченото на 9 май
2022 г. редовно заседание, следва да го направят най-късно до 2 юни 2022 г.
включително. В изпълнение на чл. 15, ал. 6 ПОДАВК протоколът от неприсъственото
заседание ще бъде публикуван на интернет страницата на Областна администрация
Стара Загора, раздел АВиК, в срок до 30 дни от провеждане на заседанието и изпратен
на хартия на общинските съвети на общините – членове на асоциацията.

С уважение,
ПРОФ. Д-Р НАСКО ВАСИЛЕВ
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Председател на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора
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