
АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 127, http://www.vt. government.bg 

 

ПРОЕКТ! 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е по т. 1 

 

Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за 2020 г. в размер 

на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева, на основание на чл.20, ал.3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

 

 

На основание на чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, 

гр.Велико Търново 

 

Р Е Ш И: 

Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия,  обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за 2020 г. да бъде в размер на 25 000 

/двадесет и пет хиляди/ лвева. 
 

 

 

 

ПРОЕКТ! 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е по т. 2 

 

Приемане на решение за актуализация на Регионалния генерален план на ВиК системите 

и съоръженията на особената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново след изготвянето на Регионално прединвестиционно 

проучване за консолидираната територия на Област Велико Търново по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020“. 

 

На основание чл. 33, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД, гр.Велико Търново 

 



АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 127, http://www.vt. government.bg 

 

 

Р Е Ш И: 

Приема да се извърши актуализация на Регионалния генерален план на ВиК 

системите и съоръженията на особената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново след изготвянето на Регионално 

прединвестиционно проучване за консолидираната територия на Област Велико Търново 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. 

 
 

 

 
ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА   /П/ 

Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ООД, гр.Велико Търново 

 

 


