
 

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  и  к а н а л и з а ц и о н н и  

у с л у г и ”  Е О О Д ,  г р .  П а з а р д ж и к  

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  /П/ 

 

ИВАН ВАСЕВ 

Областен управител на област Пазарджик и 

Председател на АВиК Пазарджик 

 

П Р О Т О К О Л  № 26 

 

На 06.12.2021 г. от 1100 часа в Областна администрация Пазарджик се състоя 

присъствено, извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” 

ЕООД, гр. Пазарджик /АВиК Пазарджик и/или Асоциацията/.  

Присъстват: 

Членове на общото събрание: 

1. Г-н Иван Васев – Областен управител на област Пазарджик; 

2. Г-н Кирил Гелеменов - Заместник-кмет на община Лесичово; 

3. Г-н Петър Петров – Заместник-кмет на община Пазарджик; 

4. Г-н Станой Милов – представител на община Септември и 

 

Гости на събранието:  

1. Г-н Костадин Варев – Кмет на община Белово 

2. Г-н Иван Адов - Юрисконсулт в община Белово 

3. Г-н Сергей Стойнов – Управител на „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик; 

4. Г-н Димитър Мишев – Инж. ВКУ Пазарджик 

5. Г-жа Мария Ангелиева – Главен юрисконсулт в Областна администрация и 

6. г-жа Милена Комсийска - Гл. експерт в Областна администрация Пазарджик. 

 

Предварителен Дневен ред на заседанието на Общото събрание:  

1. Приемане на решение по чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, за 

промяна границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализационни 

услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, чрез присъединяване на обособената територия на община 

Белово към нея.  

До започване на фактическите действия по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите на територията на община Белово от на „Водоснабдяване и 

канализационни услуги“ ЕООД, Пазарджик, същите ще продължават да се извършват от 

действащия ВиК оператор – „ВиК Белово“ ЕООД. 

2. Разни. 
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Областният управител обяви актуалното разпределение на гласовете между 

общините включени в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализационни услуги” 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 канализационни услуги” ЕООД, гр. 

Пазарджик.  

  
Представител на държава/ 

община 
Обхвата на обособената 

територия 
Процентно съотношение на 

гласовете в Асоциацията по ВиК 

№   Брой жители % 

1 
Държава - представена от 

Областен управител 
  

35,00 

2 Община Лесичово 5408 1,99 

3 Община Пазарджик 114817 42,36 

4 Община Панагюрище 25263 9,32 

5 Община Септември 25794 9,52 

6 Община Стрелча 4913 1,81 

  Общо за АВиК Пазарджик  176 195 100,00 

 

Съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите и чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията 

и дейността на АВиК/Правилника/, присъствените заседания се провеждат, ако на тях са 

представени държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети /66,67%/ от 

всички гласове в общото събрание.  

Присъстващите се регистрираха в присъствен лист, съгласно чл.12, ал. 2 и 3 от 

Правилника за организацията и дейността на АВиК - неразделна част от протокола.  

На събранието не присъстват представители на община Панагюрище и община 

Стрелча. Видно от списъка с присъстващите с право на глас членове, участващите в 

заседанието на Общото събрание на Асоциацията, притежават 88,87 от гласовете в 

Общото събрание.  

Заседанието е редовно и може да взема решения. 

Преброител и протоколчик на заседанието на Общото събрание е г-жа Милена 

Комсийска - гл. експерт в Областна администрация Пазарджик. 

 

Председателят на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и Областен 

управител на област Пазарджик, г-н Иван Васев, откри заседанието на Общото събрание 

и поздрави присъстващите.  

Областният управител информира членовете на Асоциацията, че е упълномощен 

от МРРБ и МОСВ да представлява държавата на днешното извънредно заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Решение от МРРБ  РД-02-14-

1024/02.12.2021г..  и Пълномощно от МОСВ №08-00-726 от 28.11.2021 г.  

Председателят на Асоциацията обяви предварителния дневен ред. 

Преди гласуване на дневния ред, бе дадена думата за предложения към него.  

Не постъпиха предложения.  

Предложеният дневен ред се прие.  

По точка 1 от дневния ред – Приемане на решение по чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за водите, за промяна границите на обособената територия на „Водоснабдяване 
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и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, чрез присъединяване на обособената 

територия на община Белово към нея.  

До започване на фактическите действия по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите на територията на община Белово от „Водоснабдяване и канализационни 

услуги“ ЕООД, Пазарджик, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК 

оператор – „ВиК Белово“ ЕООД. 

Председателят на Асоциацията представи на присъстващите членове на Общото 

събрание Решение №291/16.09.2021 г. на Общински съвет Белово, както и писмо от 

кмета на община Белово с Изх. №ЕХП-401/05.10.2021 г. съдържащо искане Общото 

събрание на АВиК Пазарджик на свое заседание да вземе решение за промяна границите 

на обособената територия с присъединяване на община Белово към нея.  

Господин Васев уведоми членовете на Общото събрание, че съгласно даденият му 

от МРРБ мандат, той следва да гласува за приемане на решение по първа точка от 

дневния ред.  

Областният управител представи мандата на Министъра на регионалното развитие 

и благоустройството, като зачете позицията и мотивите на държавата по тази точка от 

дневния ред, а именно: 

„Давам мандат на областния управител на област Пазарджик, в качеството му на 

председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, за представяне 

позицията на държавата по т. 1 от дневния ред – за приемане на решение за промяна 

на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ 

ЕООД, гр. Пазарджик, чрез присъединяване на община Белово към нея, на основание чл. 

198а, ал. 3 и чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, във връзка с чл. 14, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация. 

По силата на чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите за изпълнение на дейностите по 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Белово от 

страна на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик е 

необходимо те бъдат възложени на ВиК оператора чрез Допълнително споразумение към 

Договора от 06.04.2017 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ 

ЕООД, гр. Пазарджик и оператора „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. 

Пазарджик. Със споразумението ще се уредят отношенията между асоциацията и 

оператора относно договорните показатели за качество, задължителното ниво на 

инвестициите и предоставените за обслужване публични активи. До сключването на 

допълнително споразумение дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация 

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

на територията на община Белово ще се извършват съгласно разпоредбите на § 9, ал. 11 

от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите (обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г).“ 
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Областният управител даде думата на членовете на Общото събрание за въпроси.  

Не последва дискусия.  

Господин Васев обяви режим на гласуване.  

Резултат от гласуването: 

  
Представител на държава/ 

община Гласувал:  

Процентно съотношение на 
гласовете в Асоциацията по ВиК 

% 

1 Държава - представена от 
Областен управител За 35 

2 Община Лесичово За 1,99 

3 Община Пазарджик За 42,36 

4 Община Септември За 9,52 

  Общо за АВиК Пазарджик    88,87 

 

На основание чл. 198в. ал. 9 от Закона за водите и чл. 14, ал. 3 от Правилника, решенията 

на общото събрание на асоциацията по В и К се взимат с мнозинство от три четвърти от всички 

гласове на присъстващите т.е. с мнозинство от 75% от гласовете на присъстващите, с изключение 

на решенията за промяна в границите на обособената територия, които се приемат с единодушие. 

Съгласно нормативната уредба предложението се приема.  

Решение по 1 точка от дневния ред - Общото събрание на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” 

ЕООД, гр. Пазарджик, да гласува за промяна границите на обособената територия на 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, чрез присъединяване 

на обособената територия на община Белово към нея.  

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

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

територията на община Белово от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, 

Пазарджик, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор – „ВиК 

Белово“ ЕООД. 

Областният управител и членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК 

поздравиха г-н Варев. 

По точка 2 от дневния ред - Разни 

Областният управител даде думата на членовете на общото събрание за въпроси 

или проблеми, които може да бъдат обсъдени на настоящото събрание. 

Думата взе господин Петров, който изказа мнение че е необходимо всички общини 

на територията на област Пазарджик отново да бъдат поканени за включване в 

Асоциацията по ВиК на обособената територия. Дискутира се проблемът с 

раздробеността на ВиК операторите, тежкото им финансово състояние и невъзможността 

да отговорят на заложените европейски изисквания за сектора. За пореден път се 

коментира липсата на национално или европейско финансиране за ВиК отрасъла в 

обособената територия на оператора. 

В последвалия неформален разговор на представителите на община Белово се 

посочиха следващите необходими за предприемане действия за финализиране 
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присъединяването на общината към територията на ВиК оператора и подписване на 

Допълнително споразумение към Договора за стопанисване.  

Господин Стойнов отчете, че представители на община Белово и Вик Белово са 

подали голяма част от поисканата от оператора информация. Той изказа мнение, че във 

възможно най-кратък срок ще започне подготовката на допълнителното споразумение 

към Договора за стопанисване. 

От страна на Асоциацията се напомни за необходимостта от актуализация, от 

община Белово на публичните активи по чл.19 от Закона за водите и предоставянето им 

на оператора и Асоциацията в изискуемия им вид и балансова стойност, за да може 

същите се използват за изготвяне на Допълнителното споразумение и да се приложат 

като допълнение на Приложение 1 от Договора за стопанисване.  

В заключение г-н Васев напомни на членовете на Общото събрание, че съгласно 

чл.19, ал.3 от Правилника, вноските от членовете на асоциацията се внасят не по-късно 

от 2 месеца от приемането на бюджета на асоциацията. Той прикани представителите на 

община Пазарджик и Септември да внесат в бюджета на АВиК дължимите суми.  

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни 

услуги“ ЕООД, Пазарджик - Областният управител на област Пазарджик, г-н 

Иван Васев, закри заседанието на Общото събрание.  

За заседанието ще се изготви протокол. 

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 на членовете на общото събрание и 

публикуван на интернет страницата на Областна администрация Пазарджик, съгласно 

чл. 15 от Правилника за организацията и дейността на АВиК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


