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Изх.№ А ВиК - 14/22.06.2018 г. 

С обратна разписка! 

 

 

ДО         ДО 

Г-ЖА СТОЯН ГАРЧЕВ       Г-Н ГЕОРГИ ДИМОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН                                 КМЕТ НА ОБЩИНА  БОЖУРИЩЕ                                                                     

 

ДО                                                                                       ДО 

Г-Н  РАДОСЛАВ АСЕНОВ                                           Г-Н АНГЕЛ ЖИЛАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ                                   КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

                                                                  

 ДО                                                                                      ДО 

Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ                                                 ВЛАДИМИР ДЖАМБАЗОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН                             КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ      

                   

 ДО                                                                                      ДО 

Г-Н ИВАЙЛО СИМЕОНОВ                                         Г-Н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН                        КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 

 

ДО                                                                                        ДО 

Г-Н КАЛОЯН ИЛИЕВ                                                   Г-ЖА МАГДАЛЕНА ИВАНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН                               КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА 

                                                                                                 

ДО                                                                                      ДО 

Г-Н ГЕНЧО ГЕРДАНОВ                                              Г-Н РАДОСТИН РАДЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА                    КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

mailto:avik@sofoblast.bg
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ДО                                                                                   ДО  

Г-Н ТРАЙКО МЛАДЕНОВ                                      Г-ЖА ЦВЕТАНКА ЙОТИНА 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД                   КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО   

 

ДО                                                                                 ДО  

Г-Н АНГЕЛ ГЕРОВ                                                   Г-Н РУМЕН ГУНИНСКИ   

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП                              КМЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ                                                                                               

                                                                                          

ДО                                                                                 ДО 

Г-Н ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ                                 Г-Н ЕМИЛ ИВАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ                          КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ  

 

ДО                                                                                 ДО   

Г-Н ВАСКО СТОИЛКОВ                                        Г-Н ПЕНЧО ГЕРОВ      

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА                       КМЕТ НА ОБЩИНА ЧАВДАР 

 

ДО                                                                                 ДО 

Г-Н АЛЕКСИ КЕСЯКОВ                                         Г-Н ИВАН ГАВАЛЮГОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ                           КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 

П О К А Н А 

Относно: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

  На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите, във връзка чл.9, ал. 2 и чл.10 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация 

свиквам извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София на 23.07.2018 г. 

(понеделник) от 13.00 часа в сградата на Областна администрация на Софийска област, гр. 

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

ДНЕВЕН РЕД: 
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1. Приемане на решение за определяне препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета  на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация“ ЕООД – София за 2019 г., съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията 

и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.  

2. Други. 

Моля да имате предвид, че съгласно чл. 5, ал. 5 от Правилника за дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация и във връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, 

представителят на общината в асоциацията по В и К е кметът на общината, а при невъзможност 

той да участва общинският съвет определя друг представител. На основание чл. 5, ал. 6 от 

Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и 

мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В 

и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. 

На основание чл. 11, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация имате право да искате включване на допълнителни въпроси за 

обсъждане в дневния ред, съгласно срок и ред определени в чл. 11, ал.2 от Правилника.  

За съставянето на проекта за бюджет за 2019 година на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София се прилагат 

разпоредбите на чл. 20, ал.5, ал.6 и ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация. Проекта за бюджет за 2019 година на Асоциация 

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

София се представя за обсъждане от членовете в срок до 31.07.2018 година. Писмените 

предложения на членовете за промени трябва да бъдат предоставени в срок не по-късно от един 

месец, считано от датата на получаване. Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, приема решение за 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2019 година. 

Председателят на асоциацията изпраща предложението на Министъра на регионалното развитие 

и благоустройството. Министъра на регионалното развитие и благоустройството включва 

предложението в проекта за годишен бюджет на министерството по чл.69, ал.4 от Закона за 

публичните финанси. 

Моля да имате предвид, че съгласно чл. 5, ал. 5 от Правилника за дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация и във връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за 

водите, представителят на общината в асоциацията по В и К е кметът на общината, а при 

невъзможност той да участва общинският съвет със свое решение определя друг 

представител. В тази връзка, Ви моля, общински съвет да гласува решение с което изрично 

да определя представител на общината, както и да се посочи как да гласува същия, по 

посочения в писмото дневен ред. На основание чл. 5, ал. 6 от Правилника за дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на представителя на 

общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, 

определен от общинския съвет.  

Съгласно чл. 20, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, размерът на общинските вноски в проектобюджета на 
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асоциацията се определя въз основа на предложението за препоръчителния размер на вноската 

на държавата и процентното съотношение на гласовете на членовете й в общото събрание. 

 

 

 

 

С уважение,   

 

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 главен секретар………………………………… 


