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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 и К  –  в  л и к в и д а ц и я ”  Е О О Д ,  

П а з а р д ж и к  

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………… 

ЗЛАТКО МИТРЕВ  

Областен управител на област Пазарджик и  

Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в 

ликвидация” ЕООД, Пазарджик 

П Р О Т О К О Л  № 11 
 
 

Днес 07.03.2017 г. от 1100 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 

„ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик /АВиК Пазарджик и/или Асоциацията/. 

Присъстват: 

Членове на общото събрание: 

1. Г-н Златко Митрев – Областен управител на област Пазарджик 

2. Г-н Кирил Гелеменов - Заместник-кмет на община Лесичово 

3. Г-н Петър Петров – Заместник-кмет на община Пазарджик 

4. Г-жа Нина Вардина – Секретар на община Септември 

Гости на събранието:  

1. Г-н Никола Белишки – Кмет на община Панагюрище 

2. Г-н Стойно Чачов - Кмет на община Стрелча 

3. Г-н Атанас Узунов-Управител на ВиК Пазарджик и  

4. г-н Димитър Мишев- инж. ВиК Пазарджик 

 

Предварителен Дневен ред на общото събрание:  

1. 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 - „ВиК – в ликвидация” ЕООД, Пазарджик, 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). 

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

обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, Пазарджик за 2016 

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

3. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г. на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. 

Пазарджик, съгласно чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на АВиК.  

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

обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, Пазарджик за 2017 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. Разни. 

 

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

Комсийска - гл. експерт в Областна администрация Пазарджик. 
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Осъществи се регистрация на присъстващите по приложения присъствен лист - 

неразделна част от протокола. 

На заседанието присъстват всички членове на общото събрание на асоциацията. 

Заседанието е редовно и може да взема решения. 

 

Председателят на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, Областния управител на област 

Пазарджик, г-н Златко Митрев, откри общото събрание и поздрави присъстващите.  

Областният управител информира членовете на асоциацията, че е упълномощен 

от МРРБ и МОСВ да представлява държавата на днешното общо събрание на Асоциацията 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, Пазарджик 

(Решение от МРРБ  РД-02-14-188/06.03.17 г.  и МОСВ №08-00-1131 от 02.03.2017 г.). 

Господин Митрев обяви актуалното разпределение на гласовете между общините 

включени в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в 

ликвидация” 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 канализация – в ликвидация“ ЕООД, Пазарджик. 

 

№ 

Представител на 
държава/ община 

Обхвата на обособената 
територияна - 

Процентно съотношение на 
гласовете в АВиК Пазарджик 

Брой жители % 

1 
Държава - представена от 
Областния управител  35,0 

2 Община Лесичово 5 408 2,4 

3 Община Пазарджик 114 817 51,1 

4 Община Септември 25 794 11,5 

 
Общо население за трите 
общини 146 019 100,0 

 

Председателят на Асоциацията обяви предварителния дневен ред.  

Господин Митрев уведоми членовете на общото събрание, че на днешното 

заседание, поради неготовност от страна на МРРБ със списъците с активи – Приложение 

№1 към Договора, няма предоставен мандат за разглеждане на първа точка от дневния 

ред, която следва да отпадне.  

Подписването на Договора между АВиК Пазарджик и ВиК Пазарджик се отлага за 

следващо извънредно заседание на Асоциацията.  

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

последваха предложения.  

Предложен за гласуване дневен ред:  

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

обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик за 

2016 г. съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите. 

2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г. на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. 

Пазарджик, съгласно чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на АВИК. 

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

обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, Пазарджик за 2017 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. 

4. Разни. 

№ 
Представител на 

държава/ община 
Гласували 

„ЗА” 
Гласували 

„ПРОТИВ” 
Гласували 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

1. 
Държава - представена от 

Областния управител 
„ЗА” - - 

2. Община Лесичово „ЗА” - - 

3. Община Пазарджик „ЗА” - - 

4. Община Септември „ЗА” - - 
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Прие се предложеният дневен ред. 

 

По т. 1 точка от дневния ред – Приемане на отчет за дейността на АВиК за 

2016г. 

Всички членове на асоциацията са запознати с предложения им отчет. Областният 

управител даде думата на членовете на общото събрание за въпроси.  

Не последва дискусия.  

Господин Митрев обяви режим на гласуване.  

Отчета се прие единодушно: общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” 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 

решение за приемане на годишния отчет за дейността на „Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД гр. 

Пазарджик” за 2016 г. 

 

По т. 2 от дневния ред: Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 

2016 г. на Асоциацията.  

Председателят на асоциацията даде думата на членовете на общото събрание на 

АВиК за въпроси, към предложения отчет. „Предварително Ви е предоставен отчета, 

ако са необходими допълнителни разяснения, г-жа Дудова ще ги направи.  

Не последваха въпроси. 

Членовете на общото събрание на Асоциацията единодушно гласуваха за 

приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г. на Асоциацията: 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника 

за организацията и дейността на АВИК, гласува приемане на отчета за изпълнение 

на бюджета за 2016 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик. 

 

По т. 3 от дневния ред: приемане бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик за 2017 г. 
 

На членовете на общото събрание предварително е предоставен изготвения 

съгласно чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите и чл. 20 от Правилника за организацията и 

дейността на АВиК проект на бюджет за 2017 г.  

Председателят на Асоциацията уточни, че по искане на МРРБ, бюджета е 

преработен, като в приходната и разходната му част са включени дължимите вноски на 

общините от предходни години. За община Пазарджик размерът на дължимите вноски 

възлиза на 21904 лв./за 2016 г/, за община Септември - 5576 лв./за 2016 и 2014 г/  

Господин Митрев напомни, че след присъединяване на община Панагюрище и 

община Стрелча към АВиК, вноските в бюджета на Асоциацията ще се преизчислят.  
 

След станалите разисквания и коментари Областния управител предложи да се 

премине към режим на гласуване. 

Резултат от гласуването: 

 

№ 
Представител на държава/ 

община 
Гласували „ЗА” 

Гласували 
„ПРОТИВ” 

Гласували 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

1. 
Държава - представена от 

Областния управител 
„ЗА” - - 

2. Община Лесичово „ЗА” - - 

3. Община Пазарджик „ЗА” - - 

4. Община Септември „ЗА” - - 

 

Предложението се приема единодушно - Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр.  Пазарджик, чрез общото 

събрание, гласува и прие Бюджет на Асоциацията за 2017 г. възлизащ на 70 337 лв. 
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Вноската на държавата в този бюджет е в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, 

като вноските на общините в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, съобразно процентното 

съотношение на гласовете им за 2017 г. и дължимите вноски за предходни години, е в 

размер, както следва: 

      Бюджет 2017 

Обхвата на обособена- 
та територияна Население 

Процентно 
съотношение 
на гласовете 

Разпеделение, 
съобразно 
вноската на 
даржавата за 
2017 г. 

Дължими суми 
от предходни 
години 

Общо вноска в 
бюджета за 2017 

г. 

Държава – 
представена от 
Областният управител   35,00 15 000 лв. -   15 000 лв. 

Община Лесичово 5408 2,41 1 033 лв. -   1 033 лв. 

Община Пазарджик 114817 51,11 21 904 лв. 21 904 лв. 43 808 лв. 

Община Септември 25794 11,48 4 920 лв. 5 576 лв. 10 496 лв. 

За АВиК Пазарджик за 
2017 г. 146019 100,00 42 857 лв. 27 480 лв. 70 337 лв. 

 
По т. 4 от дневния ред: Разни 

 

Основният въпрос, който бе обсъждан беше въпросът за присъединяването на 

общините към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в 

ликвидация” ЕООД, Пазарджик.  

Областният управител заяви, че отказът на общинските съвети спира реформата 

във ВиК сектора в областта и възпрепятства усвояването на средства по ОП „Околна 

среда”.   

Господин Белишки сподели кратка информация за етапа на строителство на 

язовир „Луда Яна“ на територията на община Панагюрище и влиянието, което ще окаже 

той на обособената територия. Но, без средства за проектиране и изграждане на 

довеждащи тръбопроводи, няма как населените места от община Панагюрище, Стрелча 

и Пазарджик да се водоснабдят и черпят вода за питейно-битови нужди от язовира, 

подчерта той.  

Последва дискусия по възможността общини с консолидиран ВиК оператор, да 

бъдат бенефициенти по ПРСР 2014-2020 г. 

В заключение се оформи мнение, че област Пазарджик ще остане без 

финансиране от структурните фондове на Европейския съюз.  

Не последваха други въпроси и коментари. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, 

Пазарджик - Областния управител на област Пазарджик, г-н Митрев закри общо 

събрание.  

 

Копие от протокола в едно с гласуваните отчети и бюджета за 2017 г. 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 председателите на Общинските съвети. Екземпляр от същия ще бъде изпратен 

по пощата на членовете на общото събрание и публикуван на интернет страницата на 

Областна администрация Пазарджик, съгласно чл. 15, ал. 5 от Правилника за 

организацията и дейността на АВиК. 

 

 

 


