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                                                                        ДО 

 

Г-Н АНДРЕЙ СИМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН 

ПЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 1 

2089, С. АНТОН 

е-mail: obanton@abv.bg 

 

 

Г-Н ГЕОРГИ ДИМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 

БУЛ. „ЕВРОПА“ № 85 

2227, ГР. БОЖУРИЩЕ 

е-mail: bojurob@mail.bg 

 

 

Г-Н ИВАН ГАВАЛЮГОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 13 

2140, ГР. БОТЕВГРАД 

e-mail: kmet@botevgrad.com;  

obs@botevgrad.org 

 

Г-Н РАДОСЛАВ АСЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

ПЛ. „СВОБОДА“ № 1 

2240, ГР. ГОДЕЧ 

e-mail: obshtina_godech@abv.bg 

 

 

Г-Н АНГЕЛ ЖИЛАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

ПЛ. „РОДОЛЮБИЕ“ № 1 

2131, С. ГОРНА МАЛИНА 

е-mail: gmalina@abv.bg 

mailto:avik@sofoblast.bg
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Г-Н ВЛАДИМИР ДЖАМБАЗОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ 

УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 134 

2040, ГР. ДОЛНА БАНЯ 

е-mail: obshtinadb@abv.bg 

 

Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН 

УЛ. „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ № 26 

2210, ГР. ДРАГОМАН 

e-mail: obshtina_dragoman@abv.bg 

 

Г-Н ИВАЙЛО СИМЕОНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

ПЛ. „НЕЗАВИСИМОСТ“ № 1 

2100, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 

                                                               e-mail: kmet.elinpelin@gmail.com 

 

Г-Н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 

ПЛ. „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ № 1 

2180, ГР. ЕТРОПОЛЕ 

e-mail: obstina@etropolebg.com 

 

Г-Н СТОЯН ГЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА 

ПЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 1 

2080, ГР. ЗЛАТИЦА 

е-mail: ob_zlatica@mail.bg  

 

Г-Н КАЛОЯН ИЛИЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН 

УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ № 123 

2050, ГР. ИХТИМАН 

e-mail: obshtina_ihtiman@ mail.bg 

 

 

Г-ЖА БОЙКА ДЮЛГЯРОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ № 16 

2077, ГР. КОПРИВЩИЦА 

е-mail: info@koprivshtitsa-bg.com 
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Г-Н ЙОРДАН АНГЕЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 2 

2030, ГР. КОСТЕНЕЦ 

е-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com 

 

Г-Н ТРАЙКО МЛАДЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

УЛ. „ОХРИД“ № 1 

2230, ГР. КОСТИНБРОД 

e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

 

Г-ЖА ЦВЕТАНКА ЙОТИНА 

КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО 

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ 

№ 35 

2086, С. МИРКОВО 

e-mail: info@mirkovo.bg 

  

Г-Н АНГЕЛ ГЕРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП 

ПЛ. „ТОДОР ВЛАЙКОВ“ № 2 

2070, ГР. ПИРДОП 

е-mail: obshtina_pirdop05@ abv.bg 

 

Г-Н РУМЕН ГУНИНСКИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

БУЛ. „ТОДОР ЖИВКОВ“ № 6 

2161, ГР. ПРАВЕЦ 

е-mail: obshtina@pravets.bg 

 

Г-Н ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ 

УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 34 

2000, ГР. САМОКОВ 

е-mail: obsh_sam@mail.bg; obs@samokov.bg 

 

Г-Н ЕМИЛ ИВАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ 

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ 

№ 7 

2260, ГР. СВОГЕ 

e-mail: kmet@svoge.bg 

mailto:obsh_sam@mail.bg


София - 1000, бул. “Витоша” № 6, тел. 9301-801, 9301-813, факс 988-34-84,                      
 e-mail: sofoblast@government.bg; www.sofoblast.government.bg 

 

 

 

 

Г-Н ВАСКО СТОИЛКОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА 

ПЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 1 

2200, ГР. СЛИВНИЦА 

e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg 

 

Г-Н ГРИГОР ДАУЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧАВДАР 

УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 9 

2084, С. ЧАВДАР 

е-mail: obchavdar@abv.bg 

 

Г-Н АЛЕКСИ КЕСЯКОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ 

ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 1 

2087, С. ЧЕЛОПЕЧ 

                                                е-маil: ob_chelopech@ chelopech.org 
 

                

 

 

 
          

                                                              П О К А Н А 

  За редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

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

 

 

                           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

             Уведомявам Ви, че в качеството ми на Председател на Асоциация по ВиК на 

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

основание изискванията на чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите, във връзка с чл.10, ал.1, ал.2 и 

ал.3; чл.9, ал. 2  от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване 

и канализация свиквам  редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по 

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

на 09.06.2022г. /четвъртък/ от 11.00 часа в сградата на Областната администрация на 

Софийска област,гр.София, бул. „Витоша” № 6, етаж 5 -заседателна зала.   

       Поради  забавени представителни правомощия (мандат) на областният управител от 

министерството на регионалното развитие и благоустройство за провеждане на редовното 

заседание на асоциацията на 10.05.2022 год. и насрочено XXXV Общо събрание на НСОРБ 

/Национално сдружение на общините в Република България/ на 07.06.2022 год. /вторник/ -

резервната дата на общото събрание на асоциацията, в изпълнение на чл.10, ал.5, т.6 от 

Правилника , заседанието ще се проведе на 09.06.2022 год. /четвъртък/ от 11,00 часа, при същия 

дневен ред, като предоставените от Вас мандати и гласувани решения /по обявения дневен ред/ 
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на общинските съвети ще бъдат валидни и за тази дата, ако същите са процедирани по 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

                                                    ДНЕВЕН РЕД: 

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

обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2021 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 2021 г. 

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

обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2022 г. 

4. Други. 

твилИ    Моля да имате предвид, че съгласно чл. 5, ал. 6 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, ал.7 от Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, позицията (начина на гласуване по точките от дневния ред) и мандатът на 

представителя на общината (когато кметът не може да участва) за заседанията на общото 

събрание на асоциацията по В и К се съгласуват (гласуват) по ред, определен от общинския 

съвет (за конкретното заседание по обявения дневен ред). 

Съгласно чл.12, ал.2 от Правилника, е необходимо да представите пред председателя на 

асоциацията заверен препис от взетото решение на съответния общински съвет или чрез 

системата за електронен обмен на документи или на електронната поща на асоциацията: 

sofoblast@goverment.bg и avik@sofoblast.bg, до определения с поканата краен срок -

03.06.2022г./17.00часа/ за получаване на мандатите и решенията. Мандатите следва да са 

подписани с електронен подпис или да са сканирано изображение на подписан на хартия 

документ.       

Съгласно чл.14, ал.4 от Правилника, когато при провеждане на гласуване, някой от 

представителите на общините, имащи право на глас, упражни това право с „против” или 

„въздържал се”, следва съответния представител да представи писмено становище 

(гласувано от общинския съвет) за това решение, което се включва в протокола. 

Съгласно чл.14, ал.5 от Правилника когато присъства представител на член на 

Асоциацията, който не е упълномощен да гласува по някои въпроси от дневния ред, гласът му 

по съответния въпрос, за изчисляване на резултатите от гласуването и приемане на решение, се 

приема като „въздържал се”. 

Препоръчвам на участниците на събранието да дойдат 30 минути преди обявения 

начален час за регистрация и уточняване на документите. Актуалните писмените 

материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са  качени на сайта на 

областната администрация.  

С уважение,   

 

 

ИВАН ИВАНОВ 

 

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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