
 
  

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково  

6300 Хасково, пл. „Свобода“ №5, тел. 038/608023 

 

 

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: Насрочване на  извънредно присъствено заседание на Общото 

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Хасково на 12.04.2023 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 

В качеството ми на Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД - Хасково и на основание чл. 

198в, ал. 6 от Закона за водите, свиквам извънредно заседание на Общото събрание на 

асоциацията, което ще се проведе на 12.04.2023 г. - присъствено в сградата на 

Областна администрация Хасково /пл. Свобода №5 „Малка зала“/ от 11 часa. На 

основание чл. 10, ал. 5, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация определям резервна дата и час за 

провеждане на заседанието, 19.04.2023 г. от 11 часа, без промяна на дневния ред, за 

която ще бъдат валидни мандатите (решенията на общинските съвети) за първоначално 

обявената дата.  

Във връзка с публикуваните на 03 октомври 2022 г. резултати от 

преброяване на населението, извършено през 2021 г. по реда на Закона за 

преброяване на населението и жилищния фонд в Република България и на 

основание чл. 8, ал. 2 и 3 от ПОДАВиК разпределението на процентното 

съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на 

Асоциацията, е както следва: 

 

 

 

 

 

http://www.hs.government.bg/bg/konkursi/spisk-na-kandidatite-dopusnati-do-konkurs-za-dlzhnostta-glaven-sekretar-na-asotsiatsiya-po-v-i-k-na-obosobenata-teritoriya-obsluzhvana-ot-vodosnabdyavane-i-kanalizatsiya-eood-gr.-haskovo-2.html
http://www.hs.government.bg/bg/konkursi/spisk-na-kandidatite-dopusnati-do-konkurs-za-dlzhnostta-glaven-sekretar-na-asotsiatsiya-po-v-i-k-na-obosobenata-teritoriya-obsluzhvana-ot-vodosnabdyavane-i-kanalizatsiya-eood-gr.-haskovo-2.html


Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД -  Хасково  
 

6300 Хасково, пл. „Свобода“ №5, тел. 038/608023 

 

Представител в АВиК 

Хасково Брой жители  

Процентно съотношение на гласовете  

в ОС на АВиК  

Държавата 

 

35.00 

Община Хасково 81 342 24.99 

Община Димитровград 44 632 13.71 

Община Харманли 21 623 6.64 

Община Свиленград 20 764 6.38 

Община Тополовград 8 941 2.75 

Община Любимец 8 940 2.75 

Община Симеоновград 7 700 2.37 

Община Минерални бани 5 520 1.70 

Община Стамболово 5 458 1.68 

Община Ивайловград 5 161 1.59 

Община Маджарово 1 484 0.46 

Общо: 211 565 100.00 

 

Заседанието ще протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2023 г. на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково  

2. Други 

 

Предложения за решения по точките от дневния ред : 

По т. 1 – Предложение за Решение:  

На основание чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

Хасково одобрява Подробна инвестиционна програма за 2023 г. на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД Хасково. 

 

            Съгласно чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите представител на общината в 

Асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва 

общинският съвет определя друг представител, като позицията и мандатът на 

представителя на общината се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. В 

случай, че някоя от общините, членове на асоциацията гласува „против“ или 

„въздържал се“ по точките от дневния ред на заседанието, то следва  съобразно чл. 

14, ал. 4 от ПОДАВиК да представи заедно с решението на общинския съвет и 

писмено становище, което се включва в протокола. 

В деня на заседанието от 10:45 ч. до 11:00 ч., в изпълнение на чл. 12, ал. 2 от 

ПОДАВиК, ще се извърши регистрация на присъстващите с право на глас и проверка 

на необходимия за провеждане на заседанието кворум, за което е необходимо 

представителя на общината да представи препис от взетото решение на 

общинския съвет. 

 

Във връзка с точките от дневния ред, приложена Ви изпращам: 

http://www.hs.government.bg/bg/konkursi/spisk-na-kandidatite-dopusnati-do-konkurs-za-dlzhnostta-glaven-sekretar-na-asotsiatsiya-po-v-i-k-na-obosobenata-teritoriya-obsluzhvana-ot-vodosnabdyavane-i-kanalizatsiya-eood-gr.-haskovo-2.html
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Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД -  Хасково  
 

6300 Хасково, пл. „Свобода“ №5, тел. 038/608023 

 

         1.  Подробна инвестиционна програма за 2023 г. на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД Хасково         

 

Материалите във връзка със заседанието ще са достъпни и на страницата на 

Областна администрация – Хасково - www.hs.government.bg.  

 

 

 

С уважение,                       

 

ИНЖ. МИНКО АНГЕЛОВ 

Областен управител на област Хасково  и 

Председател на Асоциация по В и К – Хасково 
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