
 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване, канализация и строителство” EООД, 
гр. Пещера 

 

ПОКАНА 

за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана „Водоснабдяване, канализация и 

строителство” ЕООД, гр. Пещера. 

 

В качеството ми на Областен управител и Председател на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и 

строителство” ЕООД, гр. Пещера, на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите/ЗВ/ 

насрочвам извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията.  

Заседанието ще се проведе на 20.08.2021 г. /петък/ от 11 00 часа, в сградата 

на Областна администрация Пазарджик, при следния Дневен ред: 

1. Съгласуване, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, на „Бизнес 

план 2022–2026 г“ предложен от „Водоснабдяване, канализация и строителство” 

EООД, гр. Пещера. 

2. Разни. 
 

Съгласно разпоредбата на с чл. 10, ал. 5, т. 5 от ПОДАВИК, Ви представям 

предложение за решение, както следва: 

Решение по точка 1 от дневния ред - Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана „Водоснабдяване, канализация и 

строителство” ЕООД, гр. Пещера, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите 

да съгласува „Бизнес план 2022-2026“ на оператора. 

 

При липса на кворум за провеждане на заседанието, в изпълнение на чл. 10, 

ал. 5, т. 6 от Правилника, определям резервна дата - 26.08.2021 г. от 11,00 ч. за 

провеждане на заседанието на Общото събрание, без промяна в дневния ред, за която 

са валидни предоставените мандат.  

 Актуално разпределение на гласовете между държавата и общината в 

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

канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера: 

 

 

Представител на държава/ община 

Обхвата на обособената 

територияна  

Процентно съотношение на 

гласовете в АВиК - Пещера 

№ Брой жители % 

1. 
Държава - представена от Областния 

управител 
  50,00 

2. Община Пещера 18 899 50,00 

  Общо за Асоциацията 18 899 100,00 

 

 

С уважение, 

                        /П/ 

ИВАН ВАСЕВ 

Областен управител и 

и Председател на АВиК - Пещера 


