Покана за присъствие на извънредно общо събрание на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК – в ликвидация” Пазарджик
Областният управител г-жа Гинче Караминова в качеството и на председател
на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в
ликвидация” Пазарджик, в изпълнение на чл. 198 от Закона за водите, уведомява за
насрочено извънредно общо събрание на Асоциацията.
Събранието ще се проведе на 21.06.2016 г./вторник/ от 11

00

часа в сградата

на Областна администрация Пазарджик, ул.“Екзарх Йосиф” № 2 в приемна зала при
следния
Дневен ред
1. Приемане на решение и изпращане на уведомление до “Водоснабдяване и
канализация – в ликвидация“ ЕООД, Пазарджик, за предаване, стопанисване,
поддържане и експлоатация, до подписване на договора между Асоциацията по ВиК и
действащия на обособената територия ВиК оператор на следните новоизградени
обекти:
„Пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Карабунар”, по проект ИД
общ. Септември”, изпълнен съгласно Договор №13/321/01685 от 21.12.2013 г. на
Община Септември за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013г.(ПРСР).
„Преливник и довеждащ колектор до ПСОВ, с. Карабунар”, като част от
проект:

„Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, с.

Карабунар,

финансиран от Община Септември по Договор №107/15.05.2015 г. между „Тарктур”
ЕООД и Община Септември.
„Канализационна мрежа на с. Карабунар – I етап”, по проект: ИД 13/321/00111
„Реконструкция

на

вътрешна

водопроводна

мрежа

и

изграждане

на

нова

канализационна мрежа на с. Карабунар”, изпълнен съгласно Договор №13/321/00111
от 23.02.2010 г. на Община Септември за отпускане на финансова помощ по мярка
за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.(ПРСР), подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

2. Приемане на решение и изпращане на уведомление до “Водоснабдяване и
канализация – в ликвидация“ ЕООД, Пазарджик, за предаване, стопанисване,
поддържане и експлоатация, до подписване на договора между Асоциацията по ВиК и
действащия на обособената територия ВиК оператор на следните новоизградени
обекти:
2.1. „Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ гр. Септември
и

водопонизителна

система”,

по

проект:

BG161PO005/10/1.11/02/16

„Подобряване на водния цикъл на гр. Септември”, изпълнен по ОП „Околна среда”,
съгласно Договор за финансова помощ DIR 51011116-C055 от 20.11.2012 г. между
Министерство на околната среда и водите и Община Септември.
2.2.

„Водопроводна

Септември,

включително

събирателна

шахта

и

канализационна

канализационен
пред

ПСОВ

мрежа

на

колектор

до

–

гр.

кв.

„ЮГ”,

гр.

съществуваща

Септември”,

по

проект: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване на водния цикъл на гр.Септември”,
изпълнен по ОП „Околна среда”, съгласно Договор за финансова помощ DIR 51011116C055 от 20.11.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община
Септември.
2.3. „Разширение на канализационна мрежа на гр. Септември – Ромски
квартал”, по проект: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване на водния цикъл на
гр. Септември”, изпълнен по ОП „Околна среда”, съгласно Договор за финансова
помощ DIR 51011116-C055 от 20.11.2012 г. между Министерство на околната среда и
водите и Община Септември.
„Външно електрозахранване на „Пречиствателна станция за отпадъчни води”
чрез изграждане на БКТП 400kVA 20/0,4 kV и на 2 броя кабелни отклонение
ВЛ

20kV

„Симеоновец”

до

БКТП”,

по

проект: BG161PO005/10/1.11/02/16

„Подобряване на водния цикъл на гр. Септември”, изпълнен по ОП „Околна среда”,
съгласно Договор за финансова помощ DIR 51011116-C055 от 20.11.2012 г. между
Министерство на околната среда и водите и Община Септември.
3. Разни.

Актуално разпределение на гласовете между общините включени в
„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в
ликвидация” Пазарджик”, определено по реда на чл. 198в., ал. 8 и §36 от ПЗР
към ЗИД на Закона за водите, съобразно обхвата на обособената територия.
№

Представител на държава/община

Обхвата на
обособената
територияна
Брой жители

1.
2.
3.
4.

Държава - представена от
Областния управител
Община Лесичово
Община Пазарджик
Община Септември

Процентно
съотношение на
гласовете в А
ВиК
%
35,00

5408
114817
25794

2,41
51,11
11,48

