
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 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията. 

Заседанието ще се проведе на 28.05.2021 г. /петък/ от 11.00 часа, в сградата 

на Областна администрация Пазарджик, ул.“Екзарх Йосиф” № 2, при следния  

Дневен ред: 

1. Одобряване от Общото събрание на основание чл. 33а от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по ВиК, на предложен от „ВиК услуги” 

ЕООД, Пазарджик, с писмо Изх. №1065/16.04.2021 г., План на Подробна 

инвестиционна програма на обособената територия за 2021 г. Планът е изготвен на 

основание чл. 6.2 и в съответствие с чл. 7.3 от Договора между АВиК и ВиК оператора.  

2. Съгласуване на Проект на Договор за доставка на вода между „ВиК услуги“ 

ЕООД, Пазарджик и „Водоснабдяване , канализация и строителство“ ЕООД, Пещера, 

изготвен на основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и 

реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 

канализационните системи (Наредба № 4), във връзка с § 1, ал. 1, т. 2а от ДР на 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и при 

спазване на чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ. 

3. 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 

 

Настоящото считайте като покана за присъствието Ви по реда на чл. 10, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация. 

Материалите от Дневния ред на заседанието са изпратени с официалната покана 

до членовете на асоциацията.  

 

 

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ 

ВрИД Областен управител  
 


