
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик 
 

Покана до членовете на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни 

услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за извънредно заседание на Общото 

събрание  
 

В качеството си на Председател на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. 

Пазарджик, в изпълнение на чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите, насрочвам заседание 

на Общото събрание на Асоциацията. 

Събранието ще се проведе на 28.01.2021 г. /четвъртък/ от 11 00 часа при 

условията на чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за 

преодоляване на последиците (загл. доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 

г.). Заседанието ще се проведе от разстояние, като се осигури виртуално участие при 

спазване изискванията за кворум и лично гласуване при следния Дневен ред: 

1. Съгласуване на предложен от „Водоснабдяване и канализационни услуги” 

ЕООД, гр. Пазарджик коригиран „Бизнес План 2017–2021“. 

2. Приемане на решение, за препоръчителния размер - 7000 лв на вноската 

на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик за 

2021 г., в изпълнение на чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация и приемане на Проект на бюджет на 

Асоциацията за 2021 г. в размер на 20 000 лв. 

3. Одобряване и съгласуване на Допълнително споразумение към Договора от 

06.04.2017 г., за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и 

упълномощаване на Председателя за подписването му. 

4. Разни. 

 

Актуално разпределение на гласовете между държавата и общините включени в 

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

канализационни услуги” ЕООД, Пазарджик”: 

 

  
Представител на държава/ 

община 
Обхвата на обособената 

територия 
Процентно съотношение на 

гласовете в Асоциацията по ВиК 

№   Брой жители % 

1 
Държава - представена от 

Областен управител 
  

35,00 

2 Община Лесичово 5408 1,99 

3 Община Пазарджик 114817 42,36 

4 Община Панагюрище 25263 9,32 

5 Община Септември 25794 9,52 

6 Община Стрелча 4913 1,81 

  Общо за АВиК Пазарджик  176 195 100,00 

 

Материалите от Дневния ред на заседанието са изпратени с официалната покана 

до членовете на асоциацията.  

 

 

          /П/ 

СТЕФАН МИРЕВ 

Областен управител и 

Председател на Асоциацията по ВиК Пазарджик 
 

 


