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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

СТЕФАН МИРЕВ 

Областен управител на област Пазарджик и  

Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик 

 

П Р О Т О К О Л  № 19 

 

 

Днес, 18.06.2020 г. от 1100 часа в сградата на Областна администрация 

Пазарджик с адрес гр. Пазарджик, ул. “Екзарх Йосиф” №2 се проведе редовно 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 Стефан Мирев – 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 и 

4. Г-н Филип Фингаров – Управител на „ВиК-С“ ЕООД, гр. Стрелча. 

Гости на събранието:  

1. Г-н Атанас Узунов - Управител на ВиК Пазарджик; 

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

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

 

Предварителен Дневен ред на заседанието на общото събрание:  

1. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” 

ЕООД, Пазарджик за 2019 г, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите. 

2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г. на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни 

услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, съгласно чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на АВИК. 

3. Приемане на Проект на бюджет на Асоциацията за 2020 г. в размер на 33136 

лв. /без вноска на държавата/, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, 

ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на АВиК. 

4. Разни. 

За преброител и протоколчик на заседанието на Общото събрание бе избрана г-

жа Милена Комсийска - гл. експерт в Областна администрация Пазарджик. 
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Осъществи се регистрация на присъстващите по приложения присъствен лист - 

неразделна част от протокола. 

На заседанието на Общото събранието не присъства представител на община 

Панагюрище и на община Септември. Представителят на община Стрелча не е 

упълномощен да гласува. Присъстващите членове на събранието на Асоциацията 

притежават 79,36 % от гласовете в Общото събрание.  

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

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 редовно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК – Решение от МРРБ  РД-02-14-459/16.06.2020 г.  и 

Пълномощно от МОСВ №08-00-726 от 17.06.2020 г. 

Господин Мирев 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 

 

Председателят на Асоциацията обяви предварителния дневен ред. Той уведоми 

присъстващите членове на Общото събрание за искане на Министерство на околната 

среда и водите при провеждане на заседанието в точка 4 от дневния ред ВиК операторът 

да предостави информация за: 

- Състоянието на наличните резервни водоизточници и готовността им за ползване 

при възникване на извънредни ситуации, както и възможностите им за 

осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването за всяко населено място в 

обособената територия и предвидените за всяка от тези нужди инвестиции и 

година на изпълнението на дейностите. 

- Напредък по изпълнение на задълженията, произтичащи от Директивата за 

пречистване на отпадъчните води от населените места и изпълнение на 

заложените мерки в Плана за управление на речните басейни за 2016-2021 г. в 

т.ч. информация за степента на изграденост на канализационната мрежа и 

наличие на пречиствателни станции, както и степен на свързаност към тях/% от 

еквивалент жители/за агломерациите с над 2000 е.ж.   
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Преди гласуване на дневния ред, бе дадена думата за предложения към него.  

Не постъпиха предложения.  

Предложеният дневен ред се прие от всички присъстващи на заседанието.  

По точка 1 от дневния ред – Приемане на годишния отчет за дейността на 

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

канализационни услуги” ЕООД, Пазарджик за 2019 г. съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от 

Закона за водите. 

За представяне на отчета за дейността на Асоциацията се даде думата на г-жа 

Комсийска. Госпожа Комсийска направи кратко резюме на отчета. 

Всички членове на Асоциацията имат изпратени, съгласно Закона за водите 

материали по точките от дневния ред и са запознати с предложения отчет.  

Областният управител даде думата на членовете на Общото събрание за въпроси.  

Не последва дискусия.  

Господин Мирев обяви режим на гласуване.  

Отчета се прие единодушно.  

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, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и 

чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, гласува решение за приемане на годишния отчет 

за дейността на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик за 2019 г.  

 

По точка 2 от дневния ред - Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 

2019 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, съгласно чл. 9, ал. 2 

от Правилника за организацията и дейността на АВИК. 

Господин Мирев припомни на присъстващите, че съгласно решениe от 

предходното редовно заседание на Общото събрание, не е гласувана вноска на 

държавата в бюджета на асоциацията за 2019 г. В резултат на това, задължения по 

бюджета на асоциацията за годината са имали само общините дължащи средства по 

бюджети от предходни години. 

Председателят на Асоциацията отчете, че само община Пазарджик е внесла 

малко над 20 хил. лв в бюджета на АВиК, като с това е погасила половината от 

задължението си към бюджета.  

Въпреки множеството разговори с община Септември, общината не е превела 

нито една вноска по бюджета на Асоциацията. Затова ще сме принудени да продължим 

със събирането на дължимите суми по принудителен път чрез частен съдебен 

изпълнител, каза Областният управител. 

Председателят на Асоциацията даде думата на членовете на общото събрание на 

АВиК за въпроси към предложения отчет.  

Не последваха въпроси. 

Областният управител предложи да се премине към гласуване.  

Присъстващите членове на общото събрание на асоциацията единодушно приеха 

отчета на бюджета. 
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Решение по 2 точка от дневния ред -  Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни 

услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията 

и дейността на АВИК, прие отчета за изпълнение на бюджета за 2019 г. на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

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

 

По точка 3 от дневния ред - Приемане на бюджет на Асоциацията за 2020 г. в 

размер на 33136 лв. /без вноска на държавата/, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона 

за водите и чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на АВиК. 

Господин Мирев подчерта, че и тази година, с цел изчистване на задълженията на 

общините и предвид сложната и тежка ситуация в страната, като председател на АВиК 

предлага бюджета на Асоциацията за 2020 г. отново да се формира без вноска на 

държавата. В резултат на това задължения по бюджета на Асоциацията за годината ще 

имат само общините дължащи средства по бюджети от предходни години, без да трупат 

нови такива.  

Представения бюджет е в размер на 33 136 лв., без вноска на държавата по него. 

Сумата по бюджета е формирана от задълженията на община Пазарджик, които са в 

размер на 21000 лв. и община Септември – 12136 лв.  

Председателят даде думата на присъстващите членове на Общото събрание на 

Асоциацията за мнения и коментари към така предложения бюджет за 2020 г.  

При последвалата дискусия г-н Петров заяви, че въпреки договореното миналата 

година разсрочено плащане на задълженията, община Пазарджик към момента е в доста 

затруднено положение.  

Господин Мирев обяви режим на гласуване.  

Бюджета се прие с единодушие.  

Решение по 3 точка от дневния ред -  Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни 

услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, 

ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на АВиК, 

прие бюджет на Асоциацията за 2020 г. в размер на 33136 лв., без вноска на 

държавата в него. 

По точка 4 от дневния ред - Разни.  

Дадена бе думата на г-н Атанас Узунов, управител на ВиК оператора.  

Господин Узунов представи детайлна справка по въпросите поставени от министър 

Димитров, а именно: 

- Състоянието на наличните резервни водоизточници и готовността им за ползване 

при възникване на извънредни ситуации, както и възможностите им за 

осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването за всяко населено място в 

обособената територия и предвидените за всяка от тези нужди инвестиции и 

година на изпълнението на дейностите. 

- Напредък по изпълнение на задълженията, произтичащи от Директивата за 

пречистване на отпадъчните води от населените места и изпълнение на 

заложените мерки в Плана за управление на речните басейни за 2016-2021 г. в 

т.ч. информация за степента на изграденост на канализационната мрежа и 
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наличие на пречиствателни станции, както и степен на свързаност към тях/% от 

еквивалент жители/за агломерациите с над 2000 е.ж.   

Господин Узунов представи и писмена справка по изброените въпроси. 

Дискутирана бе необходимостта от изработване и изпълнение на няколко малки 

обекта, свързани с преасфалтиране на улично платно от РПМ. 

Отново бе дискутиран проблемът с раздробеността на ВиК операторите на 

територията на област Пазарджик и липсата на национално или европейско финансиране 

за сектора в обособената територия на оператора.  

Други изказвания по 4-та точка от дневния ред не постъпиха.  

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 

Стефан Мирев закри общото 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 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. 


