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УТВЪРЖДАВАМ: ………………………… 

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ 

Областен управител на област Пазарджик 

Съгласно Заповед №АД-47/01.03.2021 г. 

 

П Р О Т О К О Л  № 22 

 

 

На 11.03.2021 г. от 1100 часа в Областна администрация Пазарджик 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/. Заседанието се проведе при условията 

на чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на 

последиците (загл. доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.). Заседанието се 

проведе от разстояние, като се осигури виртуално участие при спазване изискванията 

за кворум и лично гласуване 

Участват: 

Членове на общото събрание: 

1. Г-н Йордан Кожухаров – Заместник 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 

Присъстват на събранието:  

1. Г-жа Мария Ангелиева – Главен юрисконсулт в Областна администрация; 

2. Г-жа Гинка Дудова - Гл. експерт в Областна администрация Пазарджик 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 2020 г. съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите. 

2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2020 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 на Бюджет на Асоциацията за 2021 г. 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. 
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4. Разни. 

 

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

жа Милена Комсийска - гл. експерт в Областна администрация Пазарджик. 

Присъстващите са регистрирани в присъствен лист, съгласно чл.12а, ал. 2 от 

Правилника - неразделна част от протокола. 

На заседанието на Общото събранието не присъстват представители на община 

Панагюрище и община Стрелча.  

Присъстващите членове на събранието на Асоциацията притежават 88,87 

% от гласовете в Общото събрание. Съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите, 

заседанието е редовно и може да взема решения. 

Заместник областният управител на област Пазарджик, г-н Йордан Кожухаров, 

откри заседанието на общото събрание и поздрави присъстващите.  

Господин Кожухаров 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-02-14-208/02.03.2021 г.  и 

Пълномощно от МОСВ №08-00-726 от 01.03.2021 г. 

Заместник 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 

 

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 годишния отчет за дейността на 

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

канализационни услуги” ЕООД, Пазарджик за 2020 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. 

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.  
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Не последва дискусия. Господин Кожухаров обяви режим на гласуване.  

Отчета се прие от всички присъстващи членове на Общото събрание.  

 

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 2020 г.  

 

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

2020 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. 

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 Кожухаров обяви режим на гласуване.  

Отчета се прие от всички присъстващи членове на Общото събрание.  

 

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

ВиК - Пазарджик, на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността 

на АВИК, прие отчета за изпълнение на бюджета за 2020 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 2021 г. 

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 Кожухаров припомни на членовете на Общото събрание процедурата 

за приемане на бюджет на асоциацията. След приемане на решението за 

препоръчителен размер от 7000 лв. вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни 

услуги” ЕООД, гр. Пазарджик за 2021 г.е необходимо гласуване на бюджета, а именно: 

  
Представител на 

държава/ община 

Обхвата на 
обособената 
територия 

Процентно 
съотношение на 
гласовете в АВиК 

Вноска в бюджета за 
2021 г. 

№   Брой жители % лв. 

1 
Държава - 
представена от 
Областния управител 

  
35 7000 

2 Община Лесичово 5408 1,99 398 

3 Община Пазарджик 114817 42,36 8472 

4 Община Панагюрище 25263 9,32 1864 

5 Община Септември 25794 9,52 1904 

6 Община Стрелча 4913 1,81 362 

  
Общо за АВиК 

Пазарджик  176195 100 20000 
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Председателят на Асоциацията отчете, че нито една община не е внесла 

дължимите ѝ от предходни години суми към бюджета. Съгласно нормативите, 

задълженията на общините от минали години продължават да са дължими и се прибавят 

към бюджета. В този случай задълженията от предходните години в едно с вноските 

към бюджета 2021 г. са както следва: 

       Бюджет 2021 г. 

Обхвата на 
обособената 
територия 

Населен
ие, /бр./ 

Процентно 
съотношен

ие на 
гласовете 

/%/ 

Разпределение 
съобразно 

вноската на 
държавата за 
2021 г., /лв./ 

Дължими суми 
към бюджет от 

предходни години 
към март 2021 г., 

/лв./ 

Общо дължима  
вноска в 

бюджета  за 2021 
г., /лв./ 

Държава - 
представена от 
Областeн управител 

  
35 7 000  7 000 

Община Лесичово 5 408 1,99 398  398 

Община Пазарджик 114 817 42,36 8 472 21 000 29 472 

Община Панагюрище 25 263 9,32 1 864  1 864 

Община Септември 25 794 9,52 1 904 12 136 14 040 

Община Стрелча 4 913 1,81 362  362 

Общо за АВиК 
Пазарджик 176 195 100 20 000 33 136 53 136 

 

Въпреки договореното предходни години разсрочено плащане на задълженията, 

община Пазарджик и към момента е в доста затруднено положение, отчете г-н Петров.  

Не последваха други коментари. 

Председателят предложи да се премине към гласуване.  

Бюджета се прие от всички присъстващи членове на Общото събрание.  

 

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, прие Бюджет на Асоциацията за 2021 г. 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. 

 

По точка 4 от дневния ред - Разни.  

Не постъпиха изказвания по 4-та точка от дневния ред.  

Поради изчерпване на дневния ред господин Йордан Кожухаров закри 

редовното заседание на 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 

Правилника за организацията и дейността на АВиК. 

 

 

 

 


