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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

За Областен управител 

Съгласно Заповед №206/14.09.2021 г. 

СТОЯН ПАРПУЛОВ 

Заместник областен управител 

 

П Р О Т О К О Л  № 6 

 

 

На 26.08.2021 г. от 1100 часа, при условията на чл. 10, ал. 5, т. 6 от Правилника 

за организацията и дейността на АВиК, се проведе 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/.  

Участват: 

Членове на общото събрание: 

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

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

 

Присъстват на събранието:  

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

г-н Сергей Стойнов – Управител на ВКС Пещера. 

 

Предварителен Дневен ред на заседанието на общото събрание:  

1. Съгласуване, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, на „Бизнес 

план 2022–2026 г“ предложен от „Водоснабдяване, канализация и строителство” EООД, 

гр. Пещера. 

2. Разни. 

Преброител и протоколчик на заседанието на общото събрание е г-жа Мария 

Ангелиева – Главен юрисконсулт в Областна администрация. 

 

Заседанието е редовно и може да взема решения. 

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

на Асоциацията се вземат с единодушие. 

 

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 

 

Председателят на Асоциацията обяви предварителния дневен ред.  

 

Господин Васев обяви, че насроченото с писмо изх. №3500-43/20.07.2021 г. 

заседание на Общото събрание на АВиК Пещера, предвидено за 20.08.2021 г. не се 

проведе. Същото е отложено, предвид писмо изх. №202/23.07.2021 г. на управителя на 

ВКС Пещера за несъгласунан Бизнес плана на оператора от Общински съвет Пещера и 

произтичаща от това липса на мандат на представителя на общината.  

Днешното заседание се провежда, по реда на чл. 10, ал. 5, т. 6 от Правилника за 

организацията и дейността на АВиК, на предвидената резервна дата, след получено 

уведомление изх. №09-01-96/17.08.2021 г. от Община Пещера за заседание на 

Общински съвет Пещера и съгласуване на позицията на кмета по въпросите от дневния 

ред. 

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 

05.08.2021 г. 

 - Решение №РД-02-14-737/20.08.2021 г. на Министъра на регионалното развитие 

и благоустройството.  
 

Господин Васев предложи да се премине към дневния ред. 

 

По т. 1 точка от дневния ред - Съгласуване, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 5 от 

Закона за водите, на „Бизнес план 2022–2026 г“ предложен от „Водоснабдяване, 

канализация и строителство” EООД, гр. Пещера. 
 

Господин Младенов сподели, че се е запознал подробно с Бизнес плана на 

оператора. Същият, в изпълнение на Закона за водите и ЗМСМА е съгласуван с Решение 

277/24.08.2021 г. от Общински съвет Пещера. 
 

Предостави се думата на г-н Стойнов да представи резюме на бизнес плана на 

оператора. 
 

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

от МРРБ мандат, той следва да не одобри представения за съгласуване Бизнес план 2022-

2026 г. Председателят зачете становището на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството изразено в Решение №РД-02-14-737/20.08.2021 г. Съгласно него, 

председателят на Асоциацията следва да гласува за несъгласуване на Бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация и строителство “ ЕООД, гр. 

Пещера като ВиК оператор за периода 2022 – 2026 г., поради неизпълнение на 

разпоредбата на чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите. 

 

Председателят на Асоциацията обяви режим на гласуване.  

Предложението не се прие. 

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

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

2022–2026 г“ на „Водоснабдяване, канализация и строителство” EООД, гр. 

Пещера. 
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По т. 2 от дневния ред: Разни.  

Председателят на Асоциацията напомни, че съгласно гласуван на редовно 

заседание на асоциацията бюджет за 2021 г., община Пещера дължи вноска към 

бюджета. 

 

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. 

 


