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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 № 20

Днес, 11.08.2020 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 „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;
4. Г-жа Нина Вардина – Гл. секретар на община Септември;
5. Г-жа Недялка Фингарова – ВрИД Кмет на община Стрелча;
Гости на събранието:
1. Г-н Атанас Узунов - Управител на ВиК Пазарджик;
2. Г-жа Мария Ангелиева – Директор дирекция в Областна администрация
3. Г-жа Гинка Дудува – Главен експерт финанси в Областна администрация и
4. г-жа Милена Комсийска - Гл. експерт в Областна администрация Пазарджик.
Предварителен Дневен ред на заседанието на общото събрание:
1.

Одобряване от Общото събрание на предложен от „ВиК услуги“ ЕООД,

Пазарджик с писмо Изх. №1907/14.07.2020 г. План на подробна инвестиционна програма
за обособената територия за 2020 г. на стойност 550 000 лв. Планът е изготвен на
основание чл. 6.2 и в съответствие с чл.7.3 от Договора между АВиК и ВиК оператора.
2.

Вземане на решение по чл.198а, ал. 2 от Закона за водите за промяна

границите на обособената територия чрез отпадане на община Панагюрище от нея.
3.

Вземане на решение по чл.198а, ал. 2 от Закона за водите за промяна

границите на обособената територия чрез отпадане на община Стрелча от нея.
4. Разни.

За преброител и протоколчик на заседанието на Общото събрание бе избрана гжа Мария Ангелиева - гл. юрисконсулт в Областна администрация Пазарджик.
Осъществи се регистрация на присъстващите по приложения присъствен лист неразделна част от протокола.

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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От заседанието на общото събрание отсъства представител на община
Панагюрище. Присъстват 90,68% от имащите право на глас 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 „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 общо събрание на Асоциацията
по ВиК - Решение от МРРБ №РД-02-14-629/04.08.2020 г. и МОСВ – пълномощно №08-00726 от 10.08.2020 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.
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Представител на държава/
община
№
Държава - представена от
Областен управител

2

Община Лесичово

3

Община Пазарджик

4
5
6

Община Стрелча

Обхвата на обособената
територия
Брой жители

Процентно съотношение на
гласовете в Асоциацията по ВиК
%
35,00

5408

1,99

114817

42,36

Община Панагюрище

25263

9,32

Община Септември

25794

9,52

4913

1,81

176 195

100,00

Общо за АВиК Пазарджик

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 – Одобряване от Общото събрание на предложен
от ВКУ Пазарджик, с писмо Изх. №1907/14.07.2020 г. План на подробна инвестиционна
програма за обособената територия за 2020 г. на стойност 550 000 лв. Планът е изготвен
на основание чл. 6.2 и в съответствие с чл.7.3 от Договора между АВиК и ВиК оператора.
Планът на подробната инвестиционна програма е приложен към настоящия
протокол и е неразделна част от него.
След изготвянето от ВиК оператора Подробната инвестиционна програма за
обособената територия за 2020 г. е изпратена на официалните имейли на членовете на
Асоциацията.
Председателят на Асоциацията даде думата на инж. Узунов за разяснения.
Управителят на ВиК детайлно описа плана на инвестициите в публични активи по
собственици, както и необходимостта от извършването им. Подчерта, че поради спряната
процедура от КЕВР по одобряване Бизнес плана на оператора, дружеството е в
невъзможност да изпълни ангажимента си по задължителното ниво на инвестициите
заложени в инвестиционната програма по сключения Договор. Господин Узунов заяви,
че дружеството най-вероятно няма да изпълни ангажимента си и за настоящата година.
Причините са ясни на присъстващите – липса на актуални цени, огромен скок на
електроенергията, повишение на минималната работна заплата за страната и ред други.
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Посочените проблеми са отразени в доклад на ВиК оператора с изх. № 1843/03.07.2020
г. адресиран до принципала – МРРБ и Областния управител на област Пазарджик.
В заключение Областният управител напомни, че инвестициите са възмездната
част от договора с оператора във връзка с изпълнението на ангажиментите му за
минимално ниво на инвестиции. Инвестициите посочени в отчета към тази план-програма
ще са основа за фактуриране в края на финансовата година, подчерта господин Мирев.
Областният управител даде думата на членовете на общото събрание за въпроси.
Не последваха въпроси и коментари.
Областния управител предложи да се премине към режим на гласуване.
Резултат от гласуването: Предложението се приема. Представителят на
община Стрелча г-жа Фингарова гласува „Въздържал се“, съгласно дадения и
от Общински съвет Стрелча мандат.
Решение по т. 1 от дневния ред – Общото събрание на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“
ЕООД, гр. Пазарджик, одобри предложен от ВиК Пазарджик, План на подробна
инвестиционна програма за обособената територия за 2020 г. възлизаща на 550 000 лв.
По т. 2 точка от дневния ред – Вземане на решение по чл.198а, ал. 2 от Закона
за водите за промяна границите на обособената територия чрез отпадане на община
Панагюрище от нея.
Областният управител уведоми присъстващите, че съгласно даденият му от
Министъра на регионалното развитие и благоустройство мандат, по тази точка от дневния
ред, следва да гласува отрицателно, поради не представяне на информацията, изискана
от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с писма до общината.
Не последваха въпроси и коментари.
Председателят на асоциацията предложи да се премине към режим на гласуване.
Присъстващите членове на Общото събрание с изключение на Областния
управител, гласуваха „за“ приемане на предложението.
Резултат от гласуването: Предложението не се приема.
Решение по т. 2 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 промяна границите на обособената територия
чрез отпадане на община Панагюрище от нея.
По т. 3 точка от дневния ред – Вземане на решение по чл.198а, ал. 2 от Закона
за водите за промяна границите на обособената територия чрез отпадане на община
Стрелча от нея.
Г-н Мирев уведоми присъстващите, че съгласно даденият му от Министъра на
регионалното развитие и благоустройство мандат, по тази точка от дневния ред, следва
да гласува отрицателно, поради не представяне на информацията, изискана от
Министерство на регионалното развитие и благоустройството с писма до общината.
Г-жа Фингарова поясни, че Общински съвет Стрелча не е съгласен с
инвестиционната програма за община /Приложение 9/ на оператора в анекса към
договора.
Г-н Узунов изрази становище, че проблема с ниския размер на инвестициите не е
основния и той може да бъде предоговорен.
Председателят на асоциацията предложи да се премине към режим на гласуване.
Присъстващите членове на Общото събрание с изключение на Областния управител,
гласуваха „за“ приемане на предложението.
Резултат от гласуването: Предложението не се приема.
Решение по т. 3 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 промяна границите на обособената територия
чрез отпадане на община Стрелча от нея.
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По точка 4 от дневния ред - Разни.
Областният управител 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 и кметовете на общини - членове на АВиК да
предоставят информация за проектната готовност и предвиждания срок за 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.
Последваха кратки коментари. Господин Узунов поясни, че на предходно
заседание, проведено на 18.06.2020 г. е представил детайлна справка по въпросите
поставени от министър Димитров в мандата на Областния управител, даден му с
Пълномощно от МОСВ №08-00-726 от 17.06.2020 г. Справката е предоставено на МОСВ.
В заключение членовете на общото събрание решиха общините да представят
допълнително информация по поставените от МОСВ въпроси.
Г-н Мирев информира присъстващите членове, че в качеството си на Областен
управител е получил уведомление от „Информационни носители“ АД с. Драгор за
преустановяване заустването на отпадъчните води на жилищни блокове в селото. След
развилата се дискусия се стигна до извода, че уведомлението следва да се изпрати до
компетентните институции – ВКУ гр. Пазарджик и община Пазарджик за изясняване на
случая.
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
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 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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