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УТВЪРЖДАВАМ: ………………………… 

ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

Съгласно Заповед за заместване №АД-160/01.08.2019 г. 

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ 

Заместник областен управител 

 

Областен управител на област Пазарджик и  

Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В К С“ 

ЕООД, гр. Пещера 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 

 

 

Днес 01.08.2019 г. от 1000 часа в сградата на Областна администрация 

Пазарджик с адрес гр. Пазарджик, ул. “Екзарх Йосиф” №2 се проведе редовно 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 Стефан Мирев – областен управител на област Пазарджик 

2. Г-н Николай Зайчев – кмет на община Пещера 

 

Гости на събранието:  

1. Г-н Петър Паунов - кмет на община Батак 

2. Г-н Стефан Иванчев - управител на ВКС Пещера 

3. Г-жа Катерина Маринова – гл. счетоводител на ВКС Пещера 

4. г-жа Милена Комсийска - гл. експерт в Областна администрация. 

 

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, канализация и строителство” 

ЕООД, Пещера за 2018 г. съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите. 

2. Приемане на решение за съгласуване (одобряване) текста на Проекта на 

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията 

и предоставянето на ВиК услуги на потребителите и вземане на решение за сключване, 

по реда на ЗВ (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от ЗВ), на одобрения договор с ВиК 

оператора „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера, съгласно 

чл. 198в, ал. 4, т. 2 от ЗВ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 

2014 г). 

http://www.pz.government.bg/
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3. Съгласуване на „Бизнес план 2017-2021 г.“ на „Водоснабдяване, канализация 

и строителство” ЕООД, гр. Пещера съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите. 

4. Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, Пещера за 2019 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. 

5. Приемане на решение по чл. 198а, ал. 3 от Закона за водите, за принципно 

съгласие за присъединяване на община Батак към обособената територия на 

„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, Пещера, след влизане в сила на 

Договора (по реда на Закона за водите - чл. 198п, ал. 1, предложение първо) за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и 

предоставяне на ВиК услуги на потребителите, между Асоциация по ВиК - Пещера и 

съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, 

Пещера. 

До подписване на допълнително споразумение към Договора и започване на 

действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на 

община Батак от “Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, Пещера, същите 

да продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - „ВиК-Батак“ ЕООД, гр. 

Батак. 

6. Разни. 

 

Преброител и протоколчик на заседанието на Общото събрание – г-жа Милена 

Комсийска - гл. експерт в областна администрация Пазарджик. 

Осъществи се регистрация на присъстващите по приложения Присъствен лист - 

неразделна част от протокола. 

Заседанието е редовно и може да взема решения. 

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

на асоциация се взимат с единодушие. 

 

Председателят на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване, канализация и строителство” EООД, гр. Пещера и Областен 

управител на област Пазарджик, г-н Стефан Мирев, откри заседанието на Общото 

събрание и поздрави присъстващите.  

Господин Мирев 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. 

 

№ 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 

 

Председателят на Асоциацията обяви предварителния дневен ред.  

Преди гласуване на дневния ред, бе дадена думата за предложения. Не постъпиха 

такива.  

Предложеният дневен ред се прие с единодушие.  
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Областният управител информира членовете на Асоциацията, че е упълномощен 

от МРРБ и МОСВ да представлява държавата на днешното заседание на общото събрание 

с Решение от МРРБ - РД-02-14-739/30.07.2019 г. и Пълномощно от МОСВ №08-00-726 от 

29.07.2019 г. 

Господин Мирев предложи да се премине към гласуване по точките от дневния 

ред. 

 

По т. 1 точка от дневния ред - Приемане на годишния отчет за дейността на 

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

канализация и строителство” ЕООД, Пещера за 2018 г. съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от 

Закона за водите.  

Председателят на асоциацията даде думата на г-жа Комсийска за кратък коментар 

по корекциите на отчета за дейността на АВиК за 2018 г.  

Не последваха въпроси и коментари. 

Областният управител обяви режим на гласуване. 

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

територия, обслужвана от „В К С” ЕООД гр. Пещера прие годишния отчет за 

дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, Пещера за 2018 г. 

 

По т. 2 от дневния ред – Приемане на решение за съгласуване (одобряване) 

текста на Проекта на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги на потребителите и вземане 

на решение за сключване, по реда на ЗВ (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от ЗВ), на 

одобрения договор с ВиК оператора „Водоснабдяване, канализация и строителство” 

ЕООД, гр. Пещера, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от ЗВ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника 

за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн. 

ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г). 

 

Председателят на Асоциацията уведоми, че съгласно даденият му от МРРБ мандат, 

той следва да гласува „Против“ по тази точка от дневния ред. 

Думата бе дадена на г-жа Комсийска, която уточни: 

На присъстващите предварително е предоставен, изготвеният от Асоциацията 

проект на Договор с приложенията към него. Договорът е типов, изготвен по поръчка на 

МРРБ. Приложенията са изготвени в сътрудничество с ВКС Пещера, като данните и 

ангажиментите са посочени от Оператора.  

Госпожа Комсийска запозна присъстващите с предписанията дадени от МРРБ за 

корекция на текстовете в Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията.  

На заинтересованите страни се предостави по един екземпляр от предписанието 

на министерството.  

Думата взе господин Зайчев, който сподели, че направените от МРРБ препоръки 

са изпълними и в най-кратки срокове, съвместно с оператора ще извършат исканата от 

министерството корекция на Приложение IX. 

Господин Мирев обобщи, че ще се направи необходимото и ще се изпълнят 

направените от министерството бележки, за да се предостави в цялост проектът на 

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията. 

Областният управител обяви режим на гласуване. 

Решение по т. 2 – Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „В К С” ЕООД гр. Пещера не прие решение за 

съгласуване (одобряване) текста на Проекта на Договор за стопанисване, поддържане и 
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експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги на 

потребителите и вземане на решение за сключване, по реда на ЗВ (чл. 198п, ал. 1, 

предложение първо от ЗВ), на одобрения договор с ВиК оператора „Водоснабдяване, 

канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от ЗВ и чл. 

34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г). 

 

По т. 3 от дневния ред - Съгласуване на „Бизнес план 2017-2021 г.“ на 

„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера съгласно чл. 198в, ал. 

4, т. 5 от Закона за водите.  

Думата бе дадена на г-н Иванчев-управител на ВКС Пещера. 

Господин Иванчев представи накратко Бизнес плана на оператора. Той сподели 

основните си опасения по отношение на инвестиционната програма, като подчерта 

факта, че половината от регулаторния период е минал, а разчетите в изготвения план са 

направени с евентуални нови цени от самото начало на периода. За съжаление, каза той, 

ще имаме актуализация на цените едва след одобряване на БП от КЕВР, което ще стане 

по всяка вероятност към края на календарната година.  

От страна на присъстващите членове на Общото събрание не постъпиха въпроси. 

Областният управител обяви режим на гласуване. 

Решение по т. 3 – Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „В К С” ЕООД гр. Пещера съгласува „Бизнес план 

2017-2021 г.“ на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. 

Пещера съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите.  

 

По т. 4 от дневния ред - Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на 

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

ЕООД, Пещера за 2019 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. 

Областният управител уведоми Общото събрание, че МРРБ е приело и той има 

мандат да гласува положително по Бюджета на АВиК Пещера за 2019 г. На 

министерството е предложен гласуваният през 2018 г. проект на бюджет в размер на 

30000 лв. за асоциацията, като допълнително е изпратена Обяснителна записка, 

предоставена и на членовете на АВиК. От документа е видно, че заложените разходи в 

бюджета включват 2018 и 2019 г., изготвянето, процедирането и съгласуването на 

Договора между Асоциацията и ВИК оператора. Също така става ясно, че АВиК 

Пазарджик няма гласувани вноски по бюджет за 2019 г., както и че двете асоциации се 

обслужват от едни и същи експерти на Областна администрация. Всъщност това бяха и 

забележките на министерството по отношение на предоставения проект на бюджет, каза 

г-н Мирев. 

Не постъпиха други въпроси. 

Областният управител обяви режим на гласуване. 

Решение по т. 4 – Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „В К С” ЕООД гр. Пещера прие бюджета на 

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

канализация и строителство” ЕООД, Пещера за 2019 г. в размер на 30000 лв., 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 т. 5 от дневния ред - Приемане на решение по чл. 198а, ал. 3 от Закона за 

водите, за принципно съгласие за присъединяване на община Батак към обособената 
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територия на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, Пещера, след 

влизане в сила на Договора (по реда на Закона за водите - чл. 198п, ал. 1, предложение 

първо) за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, 

както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, между Асоциация по ВиК - Пещера 

и съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, 

Пещера. 

До подписване на допълнително споразумение към Договора и започване на 

действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на 

община Батак от “Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, Пещера, същите 

да продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - „ВиК-Батак“ ЕООД, гр. 

Батак 

Председателят на Асоциацията уведоми присъстващите, че в съответствие с 

дадения му от МРРБ мандат, той следва да гласува „Против“ по тази точка от дневния 

ред. Съгласно Решение РД-02-14-739/30.07.2019 г. на министър Аврамова е необходимо 

допълване на предоставена от председателя на АВиК информация.  

Госпожа Комсийска съобщи, че изпратената чрез АВиК информация – 

„Ситуационен анализ на водоснабдителен район-община Батак“ е изготвена и подписана 

от управителя на ВиК Батак. Областният управител, в качеството му на председател на 

Асоциацията не може да предостави друга информация и отношение по решението на 

органа за местно самоуправление, каквото е решението на Общински съвет Батак. 

Искането на министерството за изчисления, анализи или други доказателства за 

икономическата целесъобразност Община Батак да се присъедини към АВиК-Пещера, а 

не към Асоциацията по ВиК Пазарджик е изпратено до Общински съвет и Кмета на 

община Батак. 

Последва кратка дискусия, в която г-н Паунов изрази желание да се изпрати 

запитване до МРРБ, какво точно следва да съдържа исканата информация. Въпреки това 

и г-н Зайчев и г-н Паунов се договориха за съвместна работа на екипите им и поеха 

ангажимент да съдействат за изготвяне на искания документ.  

Не последваха други изказвания. 

Областният управител обяви режим на гласуване. 

Решение по т. 5 – Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „В К С” ЕООД гр. Пещера не прие решение по чл. 198а, 

ал. 3 от Закона за водите, за принципно съгласие за присъединяване на община Батак 

към обособената територия на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, 

Пещера, след влизане в сила на Договора (по реда на Закона за водите - чл. 198п, ал. 

1, предложение първо) за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите 

и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, между 

Асоциация по ВиК - Пещера и съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване, 

канализация и строителство” ЕООД, Пещера. 

 

По т. 6 от дневния ред - Разни. 

Областният управител се обърна към присъстващите като ги уведоми, че в 

съответствие с получения мандат, при поставяне на допълнителни въпроси, следва да 

приема предложенията към същите за информация. 

Г-н Зайчев преповтори поетия ангажимент в кратък срок да се актуализира 

Приложение IX от Договора съгласно указанията на министерството и зададе въпрос 

свързан с превеждането на вноската на общината в бюджета на АВиК.  

Г-н Паунов препотвърди желанието си да се отправи питане към МРРБ във връзка 

с искания от министерството анализ. 
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Областният управител предложи коригирания проект на Договор да бъде изпратен 

в МРРБ за предварително съгласуване, след което да се насрочи ново заседание на 

Общото събрание на АВиК Пещера във възможно най-кратък срок. Към коригирания 

Договор, при готовност може да се приложи с новоизготвеното становище на община 

Батак относно присъединяването и към АВиК Пещера. При необходимост ще изпратим и 

запитване, заключи г-н Мирев. 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „В К С” ЕООД, Пещера - Областния 

управител на област Пазарджик, г-н Стефан Мирев закри 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 Председателя на Общински съвет 

Пещера, Кмета на община Пещера и Кмета на община Батак. Екземпляр от същия ще 

бъде публикуван на интернет страницата на Областна администрация Пазарджик, 

съгласно чл. 15, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на АВиК. 

 

 

 

 

 


