
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на регионалното развитие и благоустройството 

 

РЕШЕНИЕ 

№ ………………………… 

 

На основание чл. 198е, ал. 4 и чл. 10б, ал. 2, т. 4 от Закона за водите и във връзка 

с писма с вх. № 90-04-10/09.01.2019 г. и № 90-04-10/15.01.2019 г. на председателя на 

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

канализация” ООД, гр. Враца до министъра на регионалното развитие и 

благоустройството 

 

РЕШИХ: 

 Съгласно предложения дневен ред за провеждане на извънредно заседание на 

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

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, което ще се състои на 06.02.2019 г., от 

11:00 часа, в сградата на областна администрация Враца, с адрес гр. Враца, бул. 

„Демокрация” № 1, а именно: 

1. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към 

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

и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Враца и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца от 09.02.2016 г. 

2. Други 

 

I. Давам мандат на областния управител на област Враца, в качеството му на 

председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  



Решение 

 

гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19 
тел. 9405 900, факс 987 25 17, e-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg 

www.mrrb.government.bg;  

 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за представяне позицията на държавата 

по т. 1 от дневния ред - да сключи от името на Асоциацията Допълнително споразумение 

№ 1 за изменение и допълнение на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги, сключен на 09.02.2016 г., между Асоциацията и оператора - „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Враца. 

II. По т. 2 от дневния ред при поставяне на допълнителни въпроси председателят 

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

канализация” ООД, гр. Враца следва да приема предложенията към същата за 

информация. 

   

 

               ПЕТЯ АВРАМОВА 

 МИНИСТЪР 

   

 

Формат на електронен подпис: .p7s 

http://www.mrrb.government.bg/

