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УТВЪРЖДАВАМ: ………………………… 

 

АНДРЕЙ ГЕЧЕВ 

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  № 30 

 

На 29.04.2022 г. от 1100 часа в Областна администрация Пазарджик се състоя 

присъствено, редовно 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 Андрей Гечев – Областен управител на област Пазарджик; 

2. Г-н Ненка Тодорова - Заместник-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-жа Гинка Дудова - Главен. експерт в Областна администрация; 

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

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” 

ЕООД, Пазарджик за 2021 г. съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите. 

2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г. на Асоциацията 

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

услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, съгласно чл. 9, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на АВИК. 

3. Приемане на Бюджет на Асоциацията за 2022 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. Одобряване от Общото събрание на Асоциацията, на основание чл. 33а от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

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

Подробна инвестиционна програма на обособената територия за 2022 г. на стойност 745 

800 лв.  

5. 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 

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.  

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. 

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 Андрей Гечев, откри заседанието на Общото събрание и 

поздрави присъстващите.  
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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 №РД-02-14-464/28.04.2022 г. и Пълномощно 

№08-00-446/26.04.2022 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 годишния отчет за дейността на 

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

канализационни услуги” ЕООД, Пазарджик за 2021 г. съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от 

Закона за водите. 

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 Гечев 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 за приемане на годишния отчет за 

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

„Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик за 2021 г.  

 

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

2021 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

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

и чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на АВИК. 

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. 

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 и чл. 26, ал. 3 от Правилника 

за организацията и дейността на АВИК, прие отчета за изпълнение на бюджета за 

2021 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 2022 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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Господин Гечев припомни, че на проведено на 17.12.2021 г. заседание на Общото 

събрание на Асоциацията е гласувана вноска на държавата в бюджета на АВиК 

Пазарджик. Със свое писмо изх. № 03-02-16/22.03.2022 г., МРРБ уведомява, че 

окончателният размер на вноската на държавата за 2022 г. в бюджета на асоциацията 

по ВиК е до 20 000 лв. (двадесет хиляди лева), като за тези, които по реда на чл. 20, ал. 

3 от Правилника са определили по–нисък от посочения размер, вноската остава в 

съответствие с препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

асоциацията, приет с решение на общото събрание. В конкретния случай вноските по 

бюджета съобразно вноската на държавата са както следва: 

  
Представител на държава/ 
община 

Обхвата на обособената 
територия 

Процентно съотношение 
на гласовете в 

Асоциацията по ВиК 

Вноска в 
бюджета за 

2022 г. 

№   Брой жители % лв. 

1 
Държава - представена от 
Областен управител 

  35,00 8 000 

2 Община Белово 8 891 3,12 713 

3 Община Лесичово 5 408 1,90 434 

4 Община Пазарджик 114 817 40,32 9 216 

5 Община Панагюрище 25 263 8,87 2 027 

6 Община Септември 25 794 9,06 2 071 

7 Община Стрелча 4 913 1,73 396 

  За АВиК Пазарджик  185 086 100 22 857 

 

Председателят даде думата на присъстващите членове на Общото събрание на 

Асоциацията за мнения и коментари към така предложения бюджет за 2022 г.  

Господин Гечев 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, прие Бюджет на Асоциацията за 2022 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 - Одобряване от Общото събрание на Асоциацията, 

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

водоснабдяване и канализация/Правилника/ на предложен от „ВиК услуги” ЕООД, 

Пазарджик, План на Подробна инвестиционна програма на обособената територия за 

2022 г. на стойност 745 800 лв. 

Председателят на Асоциацията напомни, че след подписване на Допълнителното 

споразумение за присъединяване на община Белово към Договора, инвестиционната  

програма на оператора за обособената територия се актуализира. 

Областният управител даде думата на г-н Стойнов за кратък коментар по 

програмата. 

В последвалата дискусия членовете на Общото събрание единодушно изказаха 

своето неудовлетворение от политиката на КЕВР, липсата на одобрен Бизнес план и цена 

на услугите за оператора в срока на Договора. Това води до неизпълнение от страна на 

оператора на инвестициите за обособената територия последните години. 

Неизпълнението на параметрите по договора води до по-малък обем на средства в 
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сектора, който като цяло е недофинансиран, а област Пазарджик поради неокрупнението 

на ВиК операторите е извън обхвата на европейското финансиране, бе мнението на 

представителите на местната власт.  

Областният управител предложи да се премине към гласуване.  

Присъстващите членове на общото събрание на асоциацията единодушно приеха 

предложената инвестиционна програма. 

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, прие, на основание чл. 33а от Правилника, 

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

програма на обособената територия за 2022 г. на стойност 745 800 лв. 

По точка 5 от дневния ред – Разни. 

Председателят на Асоциацията напомни на представителите на община Септември 

и община Пазарджик за необходимостта да покрият задълженията си към бюджета за 

предходни години. 

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 Андрей Гечев, 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


