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УТВЪРЖДАВАМ: …………………………
СТЕФАН МИРЕВ
Областен управител на област Пазарджик и
Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в
ликвидация” ЕООД, Пазарджик
П Р О Т О К О Л № 15

Днес 16.05.2018 г. от 1100 часа в сградата на Областна администрация
Пазарджик с адрес гр. Пазарджик, ул. “Екзарх Йосиф” №2 се проведе извънредно
заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик /АВиК Пазарджик и/или
Асоциацията/.
Присъстват:
Членове на общото събрание:
1. Г-н Стефан Мирев – областен управител на област Пазарджик
2. Г-н Кирил Гелеменов - заместник-кмет на община Лесичово
3. Г-жа Славка Стойчева – директор дирекция СТОС в община Пазарджик
4. Г-н Емилиян Стойнов – главен експерт в община Септември
Гости на събранието:
1. Г-н Никола Белишки – Кмет на община Панагюрище
2. Г-н Марин Вулев – Управител на „ВиК-П“ гр. Панагюрище
3. Г-н Филип Фингаров – Управител на „ВиК-С“ ЕООД, гр. Стрелча
4. Г-н Атанас Узунов - Управител на ВиК Пазарджик
Предварителен Дневен ред на заседанието на общото събрание:
1. Разглеждане и съгласуване на изготвен от ВиК оператора План за опазване
на околната среда, съгласно чл. 5.5, (а) от Договора между АВиК Пазарджик и
„ВиК –в ликвидация“ ЕООД, Пазарджик.
2. Разглеждане и одобряване на изготвен от ВиК оператора План за действие
при аварии, съгласно чл. 13. 1. (б) от Договора между АВиК Пазарджик и „ВиК –
в ликвидация“ ЕООД, Пазарджик.
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.
На заседанието присъстват всички членове на общото събрание на Асоциацията.
Съгласно чл. 198в. ал. 7 от Закона за водите, заседанието е редовно и може да взема
решения.
Председателят на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик и Областен управител на област
Пазарджик, г-н Стефан Мирев, откри общото събрание и поздрави присъстващите.
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
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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-02-14-420/10.05.2018 г. и МОСВ №08-00-83 от 16.05.2018
г.
Господин Мирев обяви актуалното разпределение на гласовете между общините
включени в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в
ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, определено по реда на чл. 198в., ал. 8 и §36 от ПЗР
към ЗИД на Закона за водите, съобразно обхвата на обособената територия на
„Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, Пазарджик.
№
Представител на
държава/ община

1
2
3
4

Обхвата на обособената
територияна -

Процентно съотношение на
гласовете в АВиК Пазарджик

Брой жители

%

Държава - представена от
Областния управител
Община Лесичово
Община Пазарджик
Община Септември
Общо население за трите
общини

35,0
5 408
114 817
25 794

2,4
51,1
11,5

146 019

100,0

Председателят на Асоциацията обяви предварителния дневен ред.
Преди гласуване на дневния ред, бе дадена думата за предложения. Не постъпиха
предложения.
Предложеният дневен ред се прие от всички присъстващи на заседанието.
По т. 1 точка от дневния ред – Разглеждане и съгласуване на изготвен от ВиК
оператора План за опазване на околната среда, съгласно чл. 5.5, (а) от Договора между
АВиК Пазарджик и „ВиК –в ликвидация“ ЕООД, Пазарджик.
Изготвеният от ВиК оператора план е изпратен в едно с поканата за насрочване на
заседанието на общото събрание, в електронен вариант на всички членове и гости на
общото събрание.
„Планът за опазване на околната среда, включително плана за мониторинг на оператора
се съгласува в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на
отпадъчни води и програмата за управление на отпадъците (включително утайките),
свързани с предоставянето на Услугите. Планът трябва да съответства на общинските
програми за околна среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда,
включително общинските програми за управление на отпадъците по чл. 52 от Закона за
управление на отпадъците.“ – след тези встъпителни думи, областният управител даде
думата на инж. Узунов за кратко представяне на плана.
Областният управител даде думата на членовете на общото събрание за въпроси.
Не последва дискусия.
Господин Мирев обяви режим на гласуване.
Планът за опазване на околната среда се прие единодушно.
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик”, съгласува
изготвения от ВиК оператора План за опазване на околната среда, съгласно чл.
5.5, (а) от Договора между АВиК Пазарджик и „ВиК –в ликвидация“ ЕООД,
Пазарджик.
По т. 2 от дневния ред: Разглеждане и одобряване на изготвен от ВиК
оператора План за действие при аварии, съгласно чл. 13. 1. (б) от Договора между АВиК

2

Протокол №15/16.05.2018 г.

Пазарджик и „ВиК –в ликвидация“ ЕООД, Пазарджик.
Изготвеният от ВиК оператора план е изпратен в едно с поканата за насрочване на
заседанието на общото събрание, в електронен вариант на всички членове и гости на
общото събрание.
„Планът урежда мерките и процедурите в случай на Авария, насочени към осигуряване
на непрекъснатото и качествено предоставяне на Услугите до отстраняването на
Аварията и последващото възстановяване на нормалното предоставяне на Услугите и
изпълнението на Показателите за качество. Планът се изготвя във формата съгласно
Приложение VІІ от Договора“ – подчерта председателят на асоциацията, след което даде
думата на инж. Узунов за кратко представяне на плана.
Председателят на асоциацията даде думата на членовете на общото събрание на
АВиК за въпроси и коментари към предложения план.
Не последваха въпроси.
Областният управител предложи да се премине към гласуване.
Членовете на общото събрание на Асоциацията единодушно одобриха
изготвения от ВиК оператора План за действие при аварии, съгласно чл. 13. 1.
(б) от Договора между АВиК Пазарджик и „ВиК –в ликвидация“ ЕООД,
Пазарджик.
По т. 3 от дневния ред: Разни.
Господин Белишки и г-н Фингаров запознаха присъстващите с резултатите от
съвместната работа с обединение „Аква консулт“.
Господин Узунов информира присъстващите, че фирмата е готова и всеки момент
ще предостави изготвените доклади с анализ и препоръки за необходимите действия,
които следва да се предприемат за завършване на процеса по промяна на границите на
обособената територия. Последва кратка дискусия.
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 „ВиК – в ликвидация” ЕООД,
Пазарджик - 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 председателите на Общинските
съвети. 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.
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