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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  № 25 

 

На 28.10.2021 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 19.10.2021 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 

19.10.2021 г. 

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 

5. Г-н Васил Кацаров - Заместник-кмет на община Стрелча 

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 Мария Ангелиева – Главен юрисконсулт в Областна администрация и 

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

 

Предварителен Дневен ред на заседанието на Общото събрание:  

1. Вземане на решение за започване не по-рано от 01.01.2027 г. на действията по 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и 

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

“Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, Пазарджик.  

2. Вземане на решение за започване не по-рано от 01.01.2027 г. на действията по 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и 
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предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Стрелча от 

“Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, Пазарджик.  

3. Одобряване от Общото събрание на основание чл. 33а от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, на 

предложен от „ВиК услуги” ЕООД, Пазарджик План на Подробна инвестиционна програма 

на обособената територия за 2021 г. на стойност 600 000 лв. Планът е изготвен на 

основание чл. 6.2 и в съответствие с чл. 7.3 от Договора между АВиК и ВиК оператора.  

4. Съгласуване на Проект на Договор за доставка на вода между „ВиК услуги“ 

ЕООД, Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, Пещера, 

изготвен на основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда 

за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 

канализационните системи (Наредба № 4), във връзка с § 1, ал. 1, т. 2а от ДР на Закона 

за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и при спазване 

на чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ. 

5. Съгласуване на Бизнес плана 2022-2026г. на „Водоснабдяване и 

канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик по чл. 198в, ал.4, т.5 от Закона за водите. 

6. Разни. 

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

Комсийска - гл. експерт в Областна администрация Пазарджик. 

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 заседанието на Общото събранието не присъстват представители на община 

Панагюрище.  

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 
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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.  

Видно от списъка с присъстващите, участващите членове на заседанието на 

Общото събрание на Асоциацията, притежават 90,68% от гласовете в Общото събрание. 

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 Иван Васев, откри заседанието на Общото събрание 

и поздрави присъстващите. Той напомни, че заседанието се провежда при условията на 

чл. 10, ал. 5, т. 6 от Правилника, без промяна в дневния ред, като са валидни 

предоставените на членовете мандати за провеждане на заседанието на 19.10.2021 г. 

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-02-14-889/15.10.2021 

г.  и Пълномощно от МОСВ №08-00-726 от 15.10.2021 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 – Вземане на решение за започване не по-рано от 

01.01.2027 г. на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

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

територията на община Панагюрище от “Водоснабдяване и канализационни услуги“ 

ЕООД, Пазарджик. 

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

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

дневния ред.  

Областният управител представи мандата на Министъра на регионалното развитие 

и благоустройството и придружителното писмо към него, като зачете позицията и 

мотивите на държавата на 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 не приемане на решение за започване 

не по-рано от 01.01.2027 г. на стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК 

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

територията на община Панагюрище от „Водоснабдяване и канализационни услуги” 

ЕООД, гр. Пазарджик, със следните мотиви:  

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

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
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предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Панагюрище от 

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

необходимо те бъдат възложени на ВиК оператора чрез Допълнително споразумение към 

Договора от 07.04.2017 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.“ 

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

Не последва дискусия.  

Господин Васев обяви режим на гласуване.  

Резултат от гласуването: 

 

В съответствие с чл. 14, ал. 3 от Правилника, решенията на общото събрание на 

асоциацията се вземат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите с 

изключение на решенията за промяна в границите на обособената територия, които се 

вземат с единодушие. 

Съгласно нормативната уредба предложението не 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, не прие решение за започване не по-рано от 01.01.2027 

г. на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

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

община Панагюрище от “Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, Пазарджик. 

 

По точка 2 от дневния ред - Вземане на решение за започване не по-рано от 

01.01.2027 г. на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

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

територията на община Стрелча от “Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, 

Пазарджик. 

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

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

дневния ред.  

Против Въздържал се За

1
Държава - представена 

от Областен управител Против 35

2 Община Лесичово За 1,99

3 Община Пазарджик За 42,36

4 Община Септември За 9,52

5 Община Стрелча Въздържал се 1,81

Общо за АВиК 

Пазарджик 35 1,81 53,87

Процентно съотношение на 

гласовете в Асоциацията по ВиК
Представител на 

държава/ община Гласувал: 
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Областният управител представи мандата на Министъра на регионалното развитие 

и благоустройството и придружителното писмо към него, като зачете позицията и 

мотивите на държавата на 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. 2 от дневния ред – за не приемане на решение за започване 

не по-рано от 01.01.2027 г. на стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК 

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

територията на община Стрелча от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, 

гр. Пазарджик, със следните мотиви:  

По силата 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 Стрелча от 

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

необходимо те бъдат възложени на ВиК оператора чрез Допълнително споразумение към 

Договора от 07.04.2017 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.“ 

В придружителното писмо на министъра, по точка 1 и 2 е обобщено: „Съгласно 

Приложение III към Договора от 07.04.2017 г. за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги 

(Договора) АВиК-Пазарджик е възложила на ВиК-Пазарджик да осъществява своята 

дейност като ВиК оператор на територията на общините – Пазарджик, Септември и 

Лесичово. За да има основание ВиК-Пазарджик да осъществява дейност като ВиК 

оператор на новоприсъединените към АВиК-Пазарджик територии (община Панагюрище 

и община Стрелча) е необходимо сключване на Допълнително/и споразумение/я към 

Договора за възлагане на ВиК оператора обслужването на тези две общини. 

В допълнителното споразумение се вписва датата, от която ВиК оператора започва 

да осъществява дейност на новоприсъединени към асоциацията територии, както и се 

уреждат отношенията между асоциацията и оператора относно договорните показатели 

за качество, задължителното ниво на инвестициите и предоставените за обслужване 

публични активи, които следва да се съобразят при разработване/преработване на 

бизнес плана за развитието на дейността на ВиК оператора.“  

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 

Против Въздържал се За 

1 Държава - представена от 
Областен управител Против 35     

2 Община Лесичово За     1,99 
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3 Община Пазарджик За     42,36 

4 Община Септември За     9,52 

5 Община Стрелча Против 1,81    

  Общо за АВиК Пазарджик    36,81 1,81 53,87 

Съгласно нормативната уредба предложението не се приема.  

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, не прие решение за започване не по-рано от 01.01.2027 

г. на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

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

община Стрелча от “Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, Пазарджик. 

По точка 3 от дневния ред - Одобряване от Общото събрание на основание чл. 

33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, на предложен от „ВиК услуги” ЕООД, Пазарджик План на Подробна 

инвестиционна програма на обособената територия за 2021 г. на стойност 600 000 лв. 

Планът е изготвен на основание чл. 6.2 и в съответствие с чл. 7.3 от Договора между 

АВиК и ВиК оператора. 

Областният управител припомни на присъстващите членове на асоциацията, че 

Планът вече е разглеждан на заседание, но поради забележки на министерството, 

описанието на отделните позиции, включени в програмата, следваше да бъдат 

прецизирани в съответствие с критериите, посочени в Приложение VIII към Договора от 

06.07.2017 г.  

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

от МРРБ мандат, той следва да гласува за одобряване на Плана на Подробната 

инвестиционна програма на обособената територия за 2021 г. 

Инж. Стойнов подчерта, че поради спряната процедура от КЕВР по одобряване 

Бизнес плана на оператора за регулаторния период 2017-2021 г., дружеството най-

вероятно няма да изпълни ангажимента си по задължителното ниво на инвестициите 

заложени в инвестиционната програма по сключения с АВиК Договор. Господин Стойнов 

заяви, че причините са ясни на присъстващите – липса на актуални цени, огромен скок 

на електроенергията, повишение на минималната работна заплата за страната и ред 

други. 

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

Не последва дискусия.  

Господин Васев обяви режим на гласуване.  

Резултат от гласуването: 

 

Против Въздържал се За

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

5 Община Стрелча Въздържал се 1,81

Общо за АВиК 

Пазарджик 0 1,81 88,87

Процентно съотношение на 

гласовете в Асоциацията по ВиК
Представител на 

държава/ община Гласувал: 
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Предложението се приема. 

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, на основание чл. 33а от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация, одобри предложен от „ВиК услуги” 

ЕООД, Пазарджик План на Подробна инвестиционна програма на обособената територия 

за 2021 г. на стойност 600 000 лв. Планът е изготвен на основание чл. 6.2 и в 

съответствие с чл. 7.3 от Договора между АВиК и ВиК оператора. 

 

По точка 4 от дневния ред - Съгласуване на Проект на Договор за доставка на 

вода между „ВиК услуги“ ЕООД, Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и 

строителство“ ЕООД, Пещера, изготвен на основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 

14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на 

водоснабдителните и канализационните системи (Наредба № 4), във връзка с § 1, ал. 1, 

т. 2а от ДР на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 

(ЗРВКУ) и при спазване на чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ. 

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

от МРРБ мандат, той следва да съгласува Проекта на Договор за доставка на вода между 

„ВиК услуги“ ЕООД, Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, 

Пещера. 

Председателят на Асоциацията поясни, че дейността по доставка на вода от ВиК 

Пазарджик на ВКС Пещера не е нова услуга. Двата оператора имат дългогодишни 

взаимоотношения, без да са договорно уредени. След промяната в Наредба №4, (Изм. - 

ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.), когато една водоснабдителна или 

канализационна система се използва за предоставяне на В и К услуги в различни 

обособени територии, операторите уреждат отношенията си с договор, съгласуван с 

асоциацията по В и К и Комисията по енергийно и водно регулиране.  

Договорът вече е разглеждан на заседание на Асоциацията и операторът 

надлежно е отстранил направените от МРРБ забележки, като междувременно същият е 

съгласуван и с КЕВР. 

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

Не последва дискусия.  

Господин Васев обяви режим на гласуване.  

Резултат от гласуването: 

 

Против Въздържал се За

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

5 Община Стрелча Въздържал се 1,81

Общо за АВиК 

Пазарджик 0 1,81 88,87

Процентно съотношение на 

гласовете в Асоциацията по ВиК
Представител на 

държава/ община Гласувал: 
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Предложението се приема. 

Решение по 4 точка от дневния ред - Общото събрание на Асоциацията по ВиК 

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

ЕООД, гр. Пазарджик, съгласува Проект на Договор за доставка на вода между „ВиК 

услуги“ ЕООД, Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, 

Пещера, изготвен на основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията 

и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 

канализационните системи (Наредба № 4), във връзка с § 1, ал. 1, т. 2а от ДР на Закона 

за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и при спазване 

на чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ. 

По точка 5 от дневния ред - Съгласуване на Бизнес плана 2022-2026г. на 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик по чл. 198в, ал.4, т.5 

от Закона за водите. 

Бизнес планът 2022-2026 на оператора е предоставен и разгледан от общинските 

администрации.  

Даде се думата на г-н Стойнов, който направи резюме на предложения БП 2022-

2026 г. 

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

от МРРБ мандат, той следва да гласува против така предложения БП. Председателят 

представи мандата на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

придружителното писмо към него, 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. 5 от дневния ред – за не съгласуване на проект на Бизнес 

план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, 

гр. Пазарджик като ВиК оператор за регулаторния период 2022 – 2026 г., на основание 

чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, поради несъответствие на предвидената в бизнес 

плана инвестиционна програма с размера на задължителното ниво на инвестициите за 

периода, съгласно Приложение IX от Договора от 07.04.2017 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. 

Представеният по т. 5 от дневния ред проект на Бизнес план за развитието на 

дейността на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик като ВиК 

оператор за регулаторния период 2022 – 2026 г. е разработен в обхвата на възложената 

съгласно Приложение III към Договора обособена територия, но предвидената в бизнес 

плана инвестиционна програма не е съобразена с размера на задължителното ниво на 

инвестициите за същия период, определен в Приложение IX от Договора, което налага 

проектът на бизнес плана да бъде преработен.“ 
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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: 

 

Съгласно нормативната уредба предложението не се приема.  

Решение по 5 точка от дневния ред - Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни 

услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, несъгласува Бизнес плана 2022-2026г. на 

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

По точка 6 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 представи позицията на общините във връзка 

с липсата на напредък на вече 10 годишната реформа в сектора за нашата област. 

Дискутира се проблемът с раздробеността на ВиК операторите в област Пазарджик и 

липсата на национално или европейско финансиране за сектора в обособената територия 

на оператора. Заместник-кметът на община Пазарджик изрази неудовлетвореността си 

от провежданата политика и фактът, че влошеното финансово състояние на оператора, 

поради липса на одобрен бизнес план, рефлектира върху жителите на обособената 

територия и върху цялостното социално-икономическо състояние на региона.  

Господин Стойнов изказа мнение, че в бъдеще е възможно финансиране на 

проекти за обособената територия от „Българския ВиК холдинг“. 

Председателят на Асоциацията уведоми присъстващите членове на общото 

събрание, за постъпило искане от Кмета на община Белово за включване на общината в 

обособената територия на ВиК оператора. Желанието на общината е придружено с 

Решение на Общински съвет Белово в тази посока. Предстои насрочване на заседание 

на Общото събрание за обсъждането на това искане и вземане на решение, уточни 

Областният управител. 

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.  

 

Против Въздържал се За

1
Държава - представена 

от Областен управител Против 35

2 Община Лесичово За 1,99

3 Община Пазарджик За 42,36

4 Община Септември За 9,52

5 Община Стрелча Въздържал се 1,81

Общо за АВиК 

Пазарджик 35 1,81 53,87

Процентно съотношение на 

гласовете в Асоциацията по ВиК
Представител на 

държава/ община Гласувал: 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколирал:  

Милена Комсийска  

Гл. експерт в дирекция АКРРДС 

 

 


