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А с о ц и а ц и я  п о  В и К  н а  о б о с о б е н а т а  

т е р и т о р и я ,  о б с л у ж в а н а  о т  „ В о д о с н а б д я в а н е ,  

к а н а л и з а ц и я  и  с т р о и т е л с т в о ”  E О О Д ,  г р .  П е щ е р а  

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:   /П/ 

 

ИВАН ВАСЕВ 

Областен управител на област Пазарджик и 

Председател на АВиК Пещера 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 7 

 

 

На 20.12.2021 г. от 1000 часа, в Областна администрация Пазарджик, се проведе 

присъствено, извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и строителство” 

EООД, гр. Пещера /АВиК Пещера и/или Асоциацията/.  

Присъстват: 

Членове на общото събрание: 

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

2. Г-н Йордан Младенов – Кмет на община Пещера 

 

Гости на събранието:  

1. Г-жа Гинка Дудова - Главен. експерт в Областна администрация; 

2. Г-жа Мария Ангелиева – Главен юрисконсулт в Областна администрация и 

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

 

Предварителен Дневен ред на заседанието на общото събрание:  

 

1. Приемане на решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация 

/ПОДАВИК/ за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на 

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

канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера, за 2022 г., в размер на 1937 /хиляда 

деветстотин тридесет и седем/ лева.  

2. Разни. 

 

Господин Васев, в качеството му на Председателят на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и строителство” 

EООД, гр. Пещера, откри заседанието на Общото събрание и поздрави присъстващите.  

 

Областният управител обяви актуалното разпределение на гласовете в 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В К С“, ЕООД, гр. Пещера, 

определено по реда на чл. 198в и §36 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите, съобразно 

обхвата на обособената територия: 
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№ Представител на държава/ 

община 

Обхвата на обособената 

територия 

Процентно съотношение на 

гласовете в „Асоциация по В и К - 

Пещера“ 

Брой жители % 

1. Държава - представена от 

Областния управител 

  50,00 

2. Община Пещера 18 899 50,00 

  Общо за Асоциацията 18 899 100,00 

 

Съгласно закона, заседанието е редовно и може да взема решения. 

Председателят на Асоциацията обяви предварителния дневен ред.  

На основание чл. 198в. ал. 10 от Закона за водите решенията на Общото събрание 

на Асоциацията се вземат с единодушие. 

Областният управител информира, че е упълномощен от МОСВ и МРРБ да 

представлява държавата на днешното заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК с: 

 - Пълномощно от Министъра на околната среда и водите №08-00-446 от 

07.12.2021 г. 

 - Решение №РД-02-14-1094/17.12.2021 г. на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството.  

Господин Васев предложи да се премине към дневния ред. 

 

По т. 1 точка от дневния ред - Приемане на решение, на основание чл. 20, ал. 

3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация /ПОДАВИК/ за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета 

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

канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера, за 2022 г., в размер на 1937 /хиляда 

деветстотин тридесет и седем/ лева. 

Господин Васев даде думата на кмета на община Пещера за коментар към така 

предложения проект на бюджет. 

Господин Младенов сподели, че се е запознал подробно с предложението за 

вноска на държавата, проекта на бюджет и обяснителната записка към него и няма 

забележки и въпроси. 

Господин Васев уведоми, че съгласно даденият му от МРРБ мандат, той следва да 

одобри направеното предложение.  

Председателят на Асоциацията обяви режим на гласуване.  

Предложението се прие с единодушие. 

Решение по т. 1 – Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и строителство” 

ЕООД, гр. Пещера прие решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация 

/ПОДАВИК/ за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на 

Асоциацията за 2022 г., в размер на 1937 /хиляда деветстотин тридесет и 

седем/ лева. 

 

По т. 2 от дневния ред: Разни.  

Председателят на Асоциацията запозна господин Младенов с придружителното 

писмо към мандата на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за 

днешното заседание. Областния управител представи и зачете основни моменти от 

становището на министъра, а именно: 
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„На територията на административна област Пазарджик са създадени две 

асоциации по водоснабдяване и канализация. Асоциация по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, която действа на територията на 

общините Пазарджик, Септември и Лесичово и има сключен договор по реда на Закона 

за водите с „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Асоциация по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера, която действа само 

на територията на община Пещера, няма сключен договор с оператора „Водоснабдяване, 

канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера (ВиК-Пещера) на основание на чл. 198п, 

ал. 1 от Закона за водите, тъй като ВиК-Пещера не може да изпълни изискванията на 

Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на 

персонала им и на Закона за киберсигурност. 

Както не еднократно сме посочвали в други предишни наши писма, със 

Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в 

Република България за периода 2014-2023 г., приета от Министерския съвет през 2014 

г., пред отрасъл водоснабдяване и канализация се поставят четири цели, една от които 

е повишаване на ефективността в отрасъла. Постигането ѝ е свързано с обединяване на 

принципа „една административна област – един ВиК оператор“, което ще допринесе за 

реализиране на икономии от мащаба при предоставяне на ВиК услугите и генериране на 

средства за адекватна поддръжка на ВиК инфраструктурата. С цел повишаване 

качеството на предоставяните ВиК услуги от 2018 г. с нормативната уредба са въведени 

изискания, на които трябва да отговарят ВиК операторите, по отношение на броя и 

професионалната квалификация на персонала, оборудване, технически средства и 

други, необходими за нормалното осъществяване на дейността им. Изискванията са 

регламентирани в Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за 

квалификацията на персонала им и в Закона за киберсигурност, във връзка с 

осигуряване на мрежовата и информационната сигурност по отношение на доставката и 

снабдяването с питейна вода на съответната територия. Привличането и запазването в 

екипите на ВиК операторите на квалифицирани кадри – инженери, ИТ специалисти и 

други е по-лесно осъществимо на териториите с голяма концентрация на населението, 

каквито са областните градове. 

Окрупняването на територията на област Пазарджик следва да се осъществява 

чрез поетапното присъединяване на общините от област Пазарджик към обслужваната 

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

територия, където е областният град Пазарджик с най-голяма концентрация на 

обслужваното население. 

Още веднъж обръщаме внимание, че за реконструкция и доизграждане на ВиК 

инфраструктурата на територията на община Пещера, както и поддържането й в добро 

състояние са необходими много средства. Това може да стане с максимално включване 

на грантови средства от фондовете на Европейския съюз, като условие за тяхното 

получаване е в границите на една административна област ВиК услугите да се 

предоставят от един ВиК оператор. Липсата на консолидация на територията на област 

Пазарджик лишава всички общини от областта от получаване на достъп до средствата от 

фондовете на Европейския съюз. 
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Във връзка с гореизложеното се надяваме община Пещера да приеме 

информирано и отговорно решение относно стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на публичните ВиК системи и съоръжения, както и предоставянето на 

ВиК услуги на потребителите и да прояви ангажираност и съпричастност към 

подобряване на водоснабдяването и канализацията и качеството на ВиК услугите на 

територията на цялата област.“ 

 

Не постъпиха други изказвания.  

 

Поради изчерпване на дневния ред, господин Васев закри заседанието на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. 

Пещера.  

 

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 Председателя на Общински съвет 

Пещера и Кмета на община Пещера. Екземпляр от същия ще бъде публикуван на 

интернет страницата на Областна администрация Пазарджик. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


