
4400 Пазарджик, ул.“Екзарх Йосиф”№ 2, тел. (034) 44 24 48, факс (034) 44 23 38, 

http://www.pz.government.bg Е-mail: secretary@pz.government.bg  

 

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  

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………… 

СТЕФАН МИРЕВ 

Областен управител на област Пазарджик и  

Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В К С“ 

ЕООД, гр. Пещера 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

 

 

Днес 25.09.2018 г. от 1000 часа в сградата на Областна администрация 

Пазарджик с адрес гр. Пазарджик, ул. “Екзарх Йосиф” №2 се проведе първото 

извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и строителство” EООД, гр. Пещера /АВиК 

Пещера и/или Асоциацията/. 

Присъстват: 

Членове на общото събрание: 

1. Г-н Стефан Мирев – Областен управител на област Пазарджик 

2. Г-н Николай Зайчев – Кмет на община Пещера 

 

Гости на събранието:  

1. Г-н Звезделин Вукев - Управител на ВКС Пещера 

 

Предварителен Дневен ред на заседанието на общото събрание:  

 

1. Приемане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилник за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) за принципно 

съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите с ВиК 

оператора – „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера на 

водоснабдителната и канализационната система в обособената територия, включваща 

община Пещера, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.  

2. Обсъждане на предложения за проект на бюджет на асоциацията за 2019 г. и 

приемане на решение по чл. 20, ал. 3 от ПОДАВИК за препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2019 година. 

3. Разни. 

 

Преброител и протоколчик на заседанието на общото събрание – г-жа Милена 

Комсийска - гл. експерт в Областна администрация Пазарджик. 

Осъществи се регистрация на присъстващите по приложения присъствен лист - 

неразделна част от протокола. 

Заседанието е редовно и може да взема решения. 

На основание чл. 198в. ал. 10 от Закона за водите решенията на общото събрание 

на асоциация се взимат с единодушие. 

 

Председателят на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване, канализация и строителство” EООД, гр. Пещера и Областен 
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управител на област Пазарджик, г-н Стефан Мирев, откри общото събрание и поздрави 

присъстващите.  

Областният управител информира членовете на асоциацията, че е упълномощен 

от МРРБ и МОСВ да представлява държавата на днешното общо събрание на Асоциацията 

по ВиК - Решение от МРРБ РД-02-14-906/13.09.2018 г. и Пълномощно от МОСВ №08-00-

726 от 04.09.2018 г. 

Господин Мирев обяви актуалното разпределение на гласовете в Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „В К С“, ЕООД, гр. Пещера, определено по 

реда на чл. 198в и §36 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите, съобразно обхвата на 

обособената територия. 

 

№ Представител на държава/ 

община 

Обхвата на обособената 

територия 

Процентно съотношение на 

гласовете в „Асоциация по В и К - 

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 

 

Председателят на Асоциацията обяви предварителния дневен ред.  

Преди гласуване на дневния ред, бе дадена думата за предложения. Не постъпиха 

такива.  

Предложеният дневен ред се прие с единодушие.  

 

По т. 1 точка от дневния ред, Председателят на асоциацията, господин Мирев 

направи кратко резюме посочвайки основните моменти от нормативната уредба и 

изисквания в дейността на асоциацията. Вземането на решението по тази точка отговаря 

на задълженията ни съгласно Закона за водите, подчерта той.  

Господин Зайчев отчете действията, които общината и ВиК операторът са 

предприели в изпълнение на процедурата по § 9 от ПЗР към ЗИД на ЗВ от 2015 г. След 

решение на Общински съвет Пещера на предстоящото заседание, в края на месец 

септември, всички публични ВиК активи ще се предадат на общината.  

Областният управител уточни, че до сключването на договор по реда на чл. 198о, 

ал. 4 от Закона за водите, ВиК активите продължават да се стопанисват, поддържат и 

експлоатират по досегашния ред от действащия към момента ВиК оператор. 

Последва кратка дискусия свързана с договора, който следва да се изготви и 

Бизнес плана на оператора.  

Господин Мирев обяви режим на гласуване.  

Решение по т. 1 – Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „В К С” ЕООД гр. Пещера прие с единодушие решение 

по чл. 34, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) за принципно съгласие за 

сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите с ВиК оператора – „Водоснабдяване, канализация и 

строителство“ ЕООД, гр. Пещера на водоснабдителната и канализационната 

система в обособената територия, включваща община Пещера, по реда на чл. 

198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.  

  

По т. 2 от дневния ред: Обсъждане на предложения проект на бюджет на 

асоциацията за 2019 г. и приемане на решение по чл. 20, ал. 3 от ПОДАВИК за 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2019 

година. 
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Разгледан бе предложеният проект на бюджет за 2019 г., изготвен от служители 

на Областна администрация. Бюджетът е разчетен да покрие разходите по изготвянето 

на договора и работата през настоящата година, както и обезпечи дейности на 

асоциацията за следващата календарна година. 

 

Председателят на асоциацията даде думата на членовете на общото събрание за 

въпроси и коментари към предложения бюджет.  

Не последваха въпроси. 

Председателят обяви режим на гласуване.  

Решение по т. 2 – Членовете на общото събрание на Асоциацията по ВиК 

Пещера единодушно одобриха изготвения проект на бюджет на асоциацията за 

2019 г. и приеха решение по чл. 20, ал. 3 от ПОДАВИК за 15 000 лв. 

препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията 

за 2019 година. 

По т. 3 от дневния ред: Разни.  

Дискутирани бяха въпроси относно възможните срокове за изготвяне на Бизнес 

плана на оператора, проекта на Договор по реда на Закона за водите, неговото 

процедиране и подписване.  

Други изказвания по 3-та точка от дневния ред не постъпиха.  

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „В К С” ЕООД, Пещера - Областния 

управител на област Пазарджик, г-н Мирев закри общо събрание.  

 

Копие от протокола ще се изпрати за информация на основание чл.198е, ал. 6 от 

Закона за водите на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

Министъра на околната среда и водите, както и до председателя на Общински съвет 

Пещера. Екземпляр от същия ще бъде изпратен по пощата на членовете на общото 

събрание и публикуван на интернет страницата на Областна администрация Пазарджик, 

съгласно чл. 15, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на АВиК. 

 

 

 

 

 

 

 


