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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  № 29 

 

На 17.03.2022 г. от 1100 часа в Областна администрация Пазарджик се състоя 

присъствено, извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” 

ЕООД, гр. Пазарджик /АВиК Пазарджик и/или Асоциацията/.  

На събранието присъстват: 

Членове на общото събрание: 

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

2. Г-н Костадин Варев - 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 Нина Вардина – Секретар на община Септември; 

Гости на събранието:  

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

2. Г-н Димитър Мишев – Ръководител ПТО „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик; 

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

 

Предварителен Дневен ред на заседанието на Общото събрание:  

1. Приемане на решение, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, 

за сключване на Допълнително споразумение №2 към Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 06.04.2017 г. между страните 

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

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

канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и упълномощаване на председателя на 

Асоциация по ВиК – Пазарджик да го подпише от името на асоциацията. 

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 
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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  185 086 100,00 

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 и община 

Стрелча. Видно от списъка с присъстващите с право на глас членове, участващите в 

заседанието на Общото събрание на Асоциацията притежават 89,4% 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 Асоциация 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 №РД-02-14-279/15.03.2022 г. и 

Пълномощно №08-00-726/09.03.2022 г.  

Председателят на Асоциацията обяви дневния ред на заседанието. 

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 решение, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 

2 от Закона за водите, за сключване на Допълнително споразумение №2 към Договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 06.04.2017 г. 

между страните Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
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„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и оператора 

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

председателя на Асоциация по ВиК – Пазарджик да го подпише от името на асоциацията. 

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

от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на околната 

среда и водите, мандат, той следва да гласува за приемане на решение по тази точка от 

дневния ред.  

Проектът на Допълнително споразумение №2 към Договора в едно с другите 

материалите, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са приложени 

към поканата за днешното заседание и са публикувани на интернет страницата на 

Областна администрация Пазарджик в нормативно определения срок. Членовете на 

Асоциацията са запознати с предложението и разполагат със съответните решения на 

общинските съвети. 

Областният управител 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 приема 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. 198в, ал.4, т.2 от Закона за водите 

и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на АВиК за сключване 

на Допълнително споразумение №2 към Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги, сключен на 06.04.2017 г. между страните Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ 

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

Пазарджик и упълномощи председателя на Асоциация по ВиК – Пазарджик да го подпише 

от името на асоциацията. 

 

По точка 2 от дневния ред – Разни. 

Господин Васев поздрави новия член на асоциацията в лицето на кмета на община 

Белово - г-н Варев и пожела на страните ползотворна работа.  

Областният управител даде думата на членовете на общото събрание за въпроси 

или проблеми, които да бъдат обсъдени на настоящото заседание. 

Не последва дискусия  

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ 
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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, на основание чл.198е, ал. 6 от Закона за водите ще се 

изпрати на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, ведно с екземпляр 

/оригинал/ от Допълнително споразумение №2 от 17.03.2022 г., на Министъра на 

околната среда и водите, както и на 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.  

 

 

 

 

 


