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АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

  на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-София 
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Изх. № А Вик /08.00-1/15.01.2018 г.  

С обратна разписка! 

 

 

ДО 

Г-Н НИКОЛАЙ НАНКОВ 

МИНИСТЪР  

НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

гр. София, 1000 

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19 

 

 

ДО 

Г-Н НЕНО ДИМОВ 

МИНИСТЪР   

НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  

гр. София 

бул. ‘’Мария Луиза’’ №22 

 

 

 

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАНКОВ, 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМОВ, 

 

На основание чл. 198е, ал.4 от Закон за водите, във връзка с чл.5, ал.3 от 

Правилника  за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, моля за Вашето съгласуване  и предоставяне на мандат за представяне 

позицията на държавата, съобразно компетенциите Ви, относно провеждане на редовно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация’’– ЕООД София, насрочено на 

16.02.2018 г. (петък) от 13.00 в сградата на Областна администрация на Софийска 

област, гр. София, бул. „Витоша” № 6, етаж 5 заседателна зала, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2017 година.  
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2. Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2017 година. 

3. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2018 година. 

4. Други 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1.Дневен ред; 

2.Проект  на решения на Общото събрание; 

3.Отчет на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2017 година.; 

5.Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2017 година.; 

4.Процентно разпределение на гласовете в Общото събрание; 

 

 

 

 

С уважение,   /П/ 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

Председател на Асоциация по В и К на обособената територия,  

обслужвана от „В и К” ЕООД – София, 

Областен управител на Софийска област  
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Изготвил: 

И. Соколова – за  гл. секретар А ВиК / 

Съгласно  Договор № ГД-3/05.08.2016г………………………… 

 


