
 

ПРОЕКТ! 
 

 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

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

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е по т. 1 от 15.05.2018 г. 

 

 

Одобряване текста и приемане на решение за сключване на Допълнително 

споразумение № 2 за изменение и допълнение на Договор № АВК-ВТ-63/21.04.2016 

година за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги по реда на Закона за водите 

(чл.198п, ал.1, предложение първо от Закона за водите), с ВиК оператора – 

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

 

На основание чл. 198в, ал.4, т.2 от Закона за водите и чл. 34, ал.1 и ал.2 от 

Правлиника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация (обн.ДВ, бр.66 от 8 август 2014 г.),  

общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

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

Р Е Ш И: 

Приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 за изменение и 

допълнение на Договор № АВК-ВТ-63/21.04.2016 година за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги по реда на Закона за водите (чл.198п, ал.1, предложение първо от 

Закона за водите), с ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, 

гр. Велико Търново.   

 

 

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/ 
Областен управител на област Велико Търново и 

Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

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

 

 

Решението е прието на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

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

проведено на 15.05.2018 г., с ………..% от всички гласове 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ! 
 

 

 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

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

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е по т. 2 от 15.05.2018 г. 

 

 

Съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на “Водоснабдяване и 

канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, за регулаторния период, определен с 

разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, 

бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. - 31.12.2021 г. 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите,  

общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

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

 

Р Е Ш И: 

Съгласува бизнес плана за развитие на дейността на “Водоснабдяване и 

канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, за регулаторния период, определен с 

разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, 

бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. - 31.12.2021 г. 

 

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/ 
Областен управител на област Велико Търново и 

Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

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

 

 

 

Решението е прието на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

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

проведено на 15.05.2018 г., с ………..% от всички гласове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ! 
 

 

 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

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

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е по т. 3 от 15.05.2018 г. 

 

Одобряване на Предложение на подробна инвестиционна програма за инвестиции в 

активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска 

собственост през 2018 год. 

 

На основание чл.198в, ал.4, т.2, предл. последно (контролира изпълнението по 

договора) от Закона за водите, 

общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

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

 

Р Е Ш И: 

Одобрява Предложение на подробна инвестиционна програма за инвестиции в 

активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска 

собственост през 2018 год. 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/ 
Областен управител на област Велико Търново и 

Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

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

 

 

 

Решението е прието на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

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

проведено на 15.05.2018 г., с ………..% от всички гласове 

 

 

 

 


