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ДО КМЕТОВЕТЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ  

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ НА:  

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

ОБЩИНА МАДЖАРОВО 

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД 

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО 

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД 

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ 

ОБЩИНА ХАСКОВО 

 

Относно: Включване на допълнителна точка в дневния ред на  извънредно заседание на 

Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Хасково, насрочено за 11.05.2021г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл.11 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, във връзка с получено писмо от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД Хасково с наш вх.№АВиК-РД-19-38/12.04.2021 г. и по инициатива на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, предлагам да се включи допълнително нова точка в 

дневния ред на извънредното заседание на общото събрание на АВиК Хасково, насрочено за 

11.05.2021 г. с покана с наш изх.№АВиК-РД-19-36/02.04.2021 г., а именно: 

 

т.2  Приемане на решение, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, за сключване на 

Допълнително споразумение № 3 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и 

К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, 

сключен на 14.04.2016 г. между страните: Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД  гр. Хасково и оператора „Водоснабдяване 

и канализация” ЕООД - гр. Хасково  и упълномощаване на председателя на Асоциация по В и К – 

Хасково да го подпише от името на асоциацията; 

т.3 да бъде „Други“ 

 

На основание чл. 10, ал.5 , т.5 от ПОДАВИК Ви предоставям следното предложение за 

решение по допълнителната точка от дневния ред : 

 

По т. 2 – Предложение за Решение:  

  На основание чл. 198в, ал.4, т.2 от Закона за водите Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
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канализация” ЕООД – Хасково, приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 3 

към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 14.04.2016 г между 

страните: Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД  гр. Хасково и оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково  

и упълномощаване на  председателя на Асоциация по В и К – Хасково да го подпише от името на 

асоциацията; 

            

          Приложение:  

1. Писмо от „Водоснабдяване и  канализация” ЕООД  Хасково с вх.№ АВиК-РД-19-

38/12.04.2021 г. 

2. Проект на Допълнително споразумение №3 към Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги от 14.04.2016 година. 

 

 Материалите във връзка с допълнителната точка от дневния ред на заседанието  са достъпни 

и на страницата на Областна администрация – Хасково - www.hs.government.bg.  

                    

  

 

   

С уважение, 

 

СТЕФКА ЗДРАВКОВА 

Областен управител на област Хасково  и 

Председател на Асоциация по В и К – Хасково 
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