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УТВЪРЖДАВАМ:  /П/ 

 

ИВАН ВАСЕВ 

Областен управител на област Пазарджик и 

Председател на АВиК Пазарджик 

 

П Р О Т О К О Л  № 27 

 

На 20.12.2021 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/.  

Поради липса на кворум, насроченото за 17.12.2021 г. заседание не се проведе, 

в следствие на което, при условията на чл. 10, ал. 5, т. 6 от Правилника, настоящото 

заседание се провежда на плануваната резервна дата, без промяна в дневния ред, като 

са валидни предоставените на членовете мандати за провеждане на заседанието за 

17.12.2021 г. 

 

Присъстват: 

Членове на общото събрание: 

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

2. Г-жа Ненка Тодорова - Заместник-кмет на община Белово 

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

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

5. Г-жа Васка Рачева – Кмет на община Септември; 

6. Г-н Васил Кацаров – Заместник-кмет на община Стрелча и 

 

Гости на събранието:  

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

2. Г-н Димитър Мишев – Инж. ВКУ Пазарджик; 

3. Г-жа Гинка Дудова - Главен. експерт в Областна администрация; 

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

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

 

Предварителен Дневен ред на заседанието на Общото събрание:  

1. Приемане на решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация 

/ПОДАВИК/ за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на 

http://www.pz.government.bg/
mailto:secretary@pz.government.bg
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Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за 2022 г., в размер на 8000 /осем хиляди/ 

лв.  

2. Разни. 

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 

 Община Белово 8891 3,12 

2 
Община Лесичово 5408 

1,90 

3 
Община Пазарджик 114817 

40,32 

4 
Община Панагюрище 25263 

8,87 

5 
Община Септември 25794 

9,06 

6 
Община Стрелча 4913 

1,73 

  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 присъства представител на община Панагюрище. Видно от 

списъка с присъстващите с право на глас членове, участващите в заседанието на Общото 

събрание на Асоциацията, притежават 91,13 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-

1096/20.12.2021г..  и Пълномощно от МОСВ №08-00-446 от 01.12.2021 г.  

Председателят на Асоциацията обяви предварителния дневен ред. 

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

Предложеният дневен ред се прие.  

По точка 1 от дневния ред - Приемане на решение, на основание чл. 20, ал. 3 

от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация /ПОДАВИК/ за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета 

на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за 2022 г., в размер на 8000 /осем хиляди/ 

лв.  

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

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

ред.  

Областният управител представи изготвения проект на Бюджет и даде думата на 

членовете на Общото събрание за коментари и мнения.  

Не последва дискусия.  

Господин Васев обяви режим на гласуване.  

Резултат от гласуването: предложението се прие с единодушие. 

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. 

 

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, прие решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация 

/ПОДАВИК/ за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за 2022 г., в размер на 8000 /осем хиляди/ 

лв.  

По точка 2 от дневния ред – Разни. 

Господин Васев даде думата на г-н Стойнов – управител на ВКУ Пазарджик, за 

отчет относно постигнато ниво на инвестициите в ПОС и ПДС за 11-те месеца на 2021г, 

спрямо Плана за годината, съгласно чл. 7.3 и Приложение IX от Договора с АВиК 

Пазарджик. 

Господин Стойнов изложи на кратко състоянието на оператора: без одобрен БП и 

с цени на услугите на нива от преди 11 години, с увеличаващи се разходи за материали 

и в известна степен за заплати и нарастващи цени на тока през последните месеци е 

очевидно, че няма как да се изпълнят заложените в договора инвестиции в публични 

активи за 2021 г. от 600 хил. лева, сподели той. 

Въпреки влошаващите се финансови резултати, през първата половина на 2021 

година /преди началото на кризата с тока/ дружеството успя да спре задълбочаващото 

се неизпълнение на плана започнало от 2019 г, като за 11-те месеца на 2021 г. 

вложените средства в публични активи са с 19% повече от изпълнението през 2020 г, 

каза г-н Стойнов.  
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Нивото на изпълнение инвестициите за годината е както следва: 

Община Пазарджик Община Септември Община Лесичово Общо "ВиК услуги" Пз-к. 

153 948.50 лв.  68 002.95 лв.  23 021.31 лв.   244 972.76 лв.  

 

Най-големите, планирани и изпълнени обекти са: подмяна на водопровод по бул. 

„Ал. Стамболийски“, нови ВиК връзки по околовръстната ул. „Свобода“ в град Пазарджик, 

две улици в село Калугерово и подмяна на улични СК, ПХ и регулатор за налягане в с. 

Дебръщица. По видове активи, най-много средства са вложени за планова подмяна на 

водомери на съществуващи СВО с изтичаща метрологична годност – 57 хил. лв., или 23% 

от цялата сума на инвестициите. В нови помпи и арматури в помпени станции са вложени 

над 34 хил. лв. /14% от инвестициите/, а в подмяна на участъци от канализационни 

мрежи и оборудване в КПС и ПСОВ, всичките в град Пазарджик - 31 хил. лв. /13% от 

инвестициите/, завърши г-н Стойнов. 

Областният управител даде думата на членовете на общото събрание за въпроси 

или проблеми, които да бъдат обсъдени на настоящото събрание. 

Думата взе господин Петров, който изказа мнение че необходимостта от 

инвестиции е огромна, но в изготвящия се Бизнес план операторът следва да се съобрази 

и с цената на услугата, която както изглежда ще се повиши с около 40%.   

В последвалия неформален разговор, представителите на общините засегнаха 

наболели за обособената територия въпроси - финансово състояние на оператора, 

окрупняването, липсата на национално или европейско финансиране за ВиК отрасъла и 

др.  

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. 

 

 

 

 


