
АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-София 

София – 1000, бул. „Витоша“ № 6, тел. 9301-829, факс: 988-14-15 
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ДНЕВЕН РЕД 

на 

Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

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

София, насрочено на 01.04.2019 година /понеделник/, от 14.00 часа, град София, бул. 

„Витоша“ № 6, етаж 5, Заседателна зала 

 

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2018 г. 

2. Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2018 г. 

3. Обсъждане и приемане на бюджет на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2019 г. 

4. Съгласуване на проект за бизнес план за развитието на дейността на „ВиК” ЕООД-

София за периода 2017-2021 год. 

4. Други. 
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ПРОЕКТО – РЕШЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ №1: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, приема , на основание 

чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2018 г. 

РЕШЕНИЕ №2: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, приема , на основание 

чл.9, чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, финансов отчет за изпълнението на бюджета на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 

2018 г. и обяснителна записка към него.  

РЕШЕНИЕ №3: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, приема, на основание 

чл.21, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация,  бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София за 2019 г. 

РЕШЕНИЕ №4: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, съгласува , на основание 

чл.198в, ал.4, т.5 и чл.198м, ал.2 от Закона за водите, бизнес план за развитието на 

дейността на „ВиК” ЕООД-София за периода 2017-2021 год. 

 

 

 


