
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Позиция и мандат за провеждане 

на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково“ 

Докл.: инж. Тодор Милев – Зам. –Кмет на Община Любимец 

 

 

 

       

             Р Е Ш Е Н И Е  

        

                                                                        № 226 

 

на ОбС, прието с протокол  № 23 от 23.07.2021 година 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал.3 и ал.5, чл. 198в, ал.4, т.5 и чл. 198м, ал.2, от Закона 

за водите, чл.10, ал.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги,  чл. 27, ал.2 и 

ал.3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги,    

     Общински съвет - Любимец                                                                

     

 

    Р Е Ш И: 

 

І. Общински Съвет Любимец изразява следната позиция по т. 1 от дневния ред: 

1. Дава мандат на представителя на Община Любимец в Общо събрание на „Асоциация по ВиК Хасково” 

да гласува против /отрицателно/ представения за съгласуване Бизнес план за развитието на дейността  на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково за периода  2022-2026 г., поради несъответствието му с 

Регионалния генерален план на обособенатa територия за предоставяне на ВиК услуги, инвестиционните 

програми към него и Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията на обособената територия, с мотиви подробно описани в писмено Становище /Приложение 

№1/, неразделна част от настоящото решение. 

2. Предлага Асоциация по ВиК Хасково да върне за доработка и привеждане в съответствие с  

нормативните документи /Закона за водите, Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите 

/НРКВКУ/ и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2022-2026 г./  Бизнес плана за 

развитието на дейността  на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково. 

 

ІІ. Общински Съвет Любимец изразява следната позиция по т. 2 от дневния ред: 

Дава мандат на представителя на Община Любимец в Общо събрание на „Асоциация по ВиК Хасково” да 

гласува положително /приема/ за определяне на препоръчителен размер на вноската на държавата в 

бюджета на „Асоциация по ВиК Хасково” за 2022 г. в размер на 20 000/двадесет хил./ лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                                                / М.Станкова/ 

МС/ХИ                                                             


