
А с о ц и а ц и я  п о  В и К  н а  о б о с о б е н а т а  

т е р и т о р и я ,  о б с л у ж в а н а  о т  „ В о д о с н а б д я в а н е ,  

к а н а л и з а ц и я  и  с т р о и т е л с т в о ”  E О О Д ,   

г р .  П е щ е р а  

 

ПОКАНА 

за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. 

Пещера. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ, 

 

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/ 

и чл. 10, ал.1, ал. 2 и ал. 3 , във връзка с чл. 9, ал. 2, и чл.21, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация 

/ПОДАВИК или Правилника/ (Последно изменен и допълнен в ДВ, бр. 3 от 12.01.2021 

г.), Ви уведомявам за насрочване на редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията.  

Заседанието ще се проведе на 12.03.2021 г. /петък/ от 11. 00 часа, 

неприсъствено при условията на чл. 9, ал.5 от Правилника – от разстояние, като се 

осигури видеоконферентна връзка при спазване изискванията за кворум и лично 

гласуване при следния Дневен ред: 

1. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и 

строителство” ЕООД, гр. Пещера за 2020 г. съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона 

за водите. 

2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г. на Асоциацията 

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

строителство” ЕООД, гр. Пещера, съгласно чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията 

и дейността на АВИК. 

3. Приемане на на Бюджет на Асоциацията за 2021 г. съгласно чл. 198в, ал. 

4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на АВиК. 

4. Разни. 

 

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

предложения за решения, както следва: 

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

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и 

строителство” ЕООД, гр. Пещера, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за 

водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника, приема годишния отчет за дейността на 

Асоциацията за 2020 г.  



Решение по точка 2 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. 10 от Закона за 

водите, съгласно чл. 9, ал. 2 от Правилника, приема отчета за изпълнение на бюджета 

на Асоциацията за 2020 г. 

Решение по точка 3 от дневния ред - Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и 

строителство” ЕООД, гр. Пещера, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за 

водите, чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника приема бюджета на 

Асоциацията за 2021 г. 

Обръщам внимание, че на основание чл. 198е, ал.3 от ЗВ, представителят 

на общината в асоциацията по В и К е кметът на общината, а при невъзможност той 

да участва общинският съвет определя друг представител. Позицията и мандатът 

на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията 

по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет, съгласно чл. 198е, 

ал.5 от същия закон. 

Предвид измененията на Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, посочвам: 

В изпълнение на чл.10, ал.5, т. 7 от Правилника, определям краен срок за 

получаване на мандатите/решенията/ на представителите на държавата и общините-

17 часа на 11.03.2021 г.  

Съгласно чл. 12а от Правилника, е необходимо да представите пред 

Председателя на асоциацията заверен препис от взетото решение на Общински съвет 

чрез системата за електронен обмен на документи или на електронната поща на 

асоциацията на е-mail: secretary@pz.government.bg, до определения с поканата краен 

срок за получаване на мандатите/решенията/.Същите 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 представителите на общините от 

съответната асоциация, имащи право на глас, упражни това право с "против" или 

"въздържал се", следва съответният представител да представи писмено становище 

за това решение, което се включва в протокола. 

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото 

събрание са Ви изпратени по системата за електронен обмен на документите и са 

публикувани на интернет страницата на Областна администрация Пазарджик. 

Материалите ще са налични за запознаване на хартиен носител и на адреса на 

управление на асоциацията.  

Съгласно чл. 11 от ПОДАВИК, всеки член на асоциацията има право да иска 

включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на заседанията 

на Общото събрание. Исканията за включване на нови точки в дневния ред се 

изпращат в писмена форма на адреса на управление на асоциацията и на 

електронната ѝ поща в срок не по-късно от 21 дни преди деня на провеждане на 

заседанието на общото събрание.  

Неприсъственото заседание се провежда, ако в срок до 17.00 часа на 

11.01.2021 г. чрез системата за електронен обмен на документи или на електронната 

поща на асоциацията, са получени мандатите на държавата и общината. 

mailto:secretary@pz.government.bg


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

ал. 5, т. 6 от Правилника, определям резервна дата - 19.03.2021 г. от 11,00 ч. за 

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

са валидни предоставените Ви мандати.  

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 

 

Материалите за заседанието са приложени към поканата. 

 

 

С уважение, 

 

СТЕФАН МИРЕВ 

Областен управител и 

и Председател на АВиК - Пещера 

 

 


