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УТВЪРЖДАВАМ: ………………………… 

СТЕФАН МИРЕВ 

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

ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик и  

Областен управител на област Пазарджик  

 

П Р О Т О К О Л  № 13 
 
 

Днес 13.12.2017 г. от 1100 часа в сградата на Областна администрация 

Пазарджик с адрес гр. Пазарджик, ул. “Екзарх Йосиф” №2 се проведе извънредно 

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 Стефан Мирев – 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-н Явор Митев – Заместник-кмет на община Септември 

Гости на събранието:  

1. Г-н Филип Фингаров - Управител на ВиК Стрелча 

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

3. Г-н Димитър Мишев – инженер във ВиК Пазарджик 
 

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

Комсийска - гл. експерт в Областна администрация Пазарджик. 
 

Предварителен Дневен ред 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 и канализация-в 

ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик за 2018 г., в размер на 5000 /пет хиляди/ лв. 

2. Одобряване от общото събрание на предложената от ВиК Пазарджик с писмо Изх. 

№2267/16.11.2017 г., Подробна инвестиционна програма за обособената 

територия за 2017 г., изготвена на основание чл. 6.2 от Договора, между АВиК и 

ВиК оператора.  

3. Обсъждане и определяне на основание чл. 9.1/е/ от Договора, между АВиК и ВиК 

оператора на представител на АВиК, като член на комисията за оценка на 

офертите при възлагане на обществени поръчки от страна на ВиК оператора на 

стойност над 1 000 000 лв.  

4. Обсъждане на предложение за представител на АВиК, участващ в дискусиите 

между КЕВР и Оператора, относно Бизнес плана му - основание чл. 6.4/и/ от 

Договора между АВиК и ВиК оператора.  

5. Представяне от управителя на от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик на 

информация за извършеното и запознаване на членовете на общото събрание с 

предстоящи дейности в краткосрочен план. 

6. Обсъждане на изпълнението от страна на членовете на АВиК на чл. 4.4 от 

Договора, между АВиК Пазарджик и ВиК оператора. Определяне на срок за 

идентифициране и предаване за експлоатация на ВиК оператора на публични 

активи, изградени от общините през 2016 и 2017 г. и активи непосочени в 
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Приложение І от Договора.   

7. Разни. 

 

На заседанието присъстват всички членове на общото събрание на 

Асоциацията, съгласно приложен присъствен лист. 

Заседанието е редовно и може да взема решения. 

 

Председателят на Асоциацията по ВиК и Областен управител на област 

Пазарджик, г-н Стефан Мирев, 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 (Решение от МРРБ  РД-02-14-1030/13.12.17 г.  и пълномощно от МОСВ №08-00-

1131/11.12.2017 г.).  

Господин Мирев 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.  

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

последваха предложения.  

Предложеният дневен ред се гласува единодушно. 

 

По т. 1 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 и 

канализация-в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик за 2018 г., в размер на 5000 /пет 

хиляди/ лв. 
 

На членовете на общото събрание предварително е предоставен изготвеният 

проект на бюджет за 2018 г. с вноска на държавата в бюджета на асоциацията 5 000 лв. 

/пет хиляди/ лв. 

СПРАВКА ПРОЕКТ на БЮДЖЕТ за 2018 г. 

Обхвата на обособената 
територияна Население 

Процентно 
съотношение 
на гласовете 

Разпеделение 
съобразно 
вноската на 
даржавата за 
2018 г. 

Дължими суми 
от предходни 
години 

Общо дължими 
вноска в 

бюджета за 
2018 г. 

Държава – представена 
от Областният управител   35 5 000 лв.   5 000 лв. 

Община Лесичово 5408 2,41 344 лв.   344 лв. 

Община Пазарджик 114817 51,11 7 301 лв. 33 808 лв. 41 109 лв. 

Община Септември 25794 11,48 1 640 лв. 10 496 лв. 12 136 лв. 

За АВиК Пазарджик  146019 100 14 286 лв. 44 304 лв. 58 590 лв. 
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Във връзка с неизплатени от страна на община Пазарджик и община Септември 

вноски към бюджета на АВиК, Председателят на Асоциацията уточни, че община 

Пазарджик, поема ангажимент за постепенно погасяване на дългът и към бюджета. На 

община Септември е изпратена официална нотариална покана за погасяване на 

задълженията и към бюджета на Асоциацията.  

Областният управител даде думата на присъстващите членове на общото събрание 

на Асоциацията за мнения и коментари. Не последваха такива.  

Господин Мирев предложи да се премине към режим на гласуване. 

Резултат от гласуването: Предложението се приема единодушно. 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, взе 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 за 2018 г., в размер на 5000 /пет хиляди/ 

лв. 

 

Втора точка от дневния ред: Одобряване от общото събрание на предложена от 

ВиК Пазарджик с писмо Изх. №2267/16.11.2017 г., Подробна инвестиционна програма за 

обособената територия за 2017 г., изготвена на основание чл. 6.2 от Договора между 

АВиК и ВиК оператора. 

Подробната инвестиционна програма за обособената територия за 2017 г., е 

изпратена на официалните имейли на членовете на Асоциацията след изготвянето и от 

ВиК оператора. По информация от оператора инвестициите, посочени в програмата са 

изпълнени на около 90%. 

За разяснения се даде думата на г-н Узунов. Той детайлно описа инвестициите в 

публичните активи по общини и необходимостта от извършването им.  

В заключение Областният управител обясни процедурата по приемане на 

инвестициите.  

Инвестициите са възмездната част от договора с оператора във връзка с 

изпълнението на ангажиментите му за минимално ниво на инвестиции. Инвестициите 

посочени в програмата за съответната община и областна администрация ще са основа 

за фактуриране в края на финансовата година, подчерта господин Мирев. 

Не последваха коментари и въпроси.  

Областния управител предложи да се премине към режим на гласуване. 

Резултат от гласуването: Предложението се приема единодушно. 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

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

Пазарджик, Подробна инвестиционна програма за обособената територия за 2017 г. 

 

Трета точка от дневния ред: Обсъждане и определяне на основание чл. 9.1/е/ 

от Договора, между АВиК и ВиК оператора на представител на АВиК, като член на 

комисията за оценка на офертите, при възлагане на обществени поръчки от страна на 

ВиК оператора на стойност над 1 000 000 лв. 

Господин Мирев обясни, че Договорът ни дава възможност, не ни задължава да 

определим представител.  

Господин Узунов поясни, че към момента, операторът няма такива обществени 

поръчки, но след присъединяването на община Панагюрище и община Стрелча към 

обособената територия, ще има. 

Постъпи предложение от г-н Петров, за представител да бъде избрана г-жа 

Милена Комсийска. 

Не постъпиха други номинации. Предложението се подложи на гласуване. 

Резултат от гласуването: Предложението се приема единодушно. 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, избра като член на комисията 

за оценка на офертите, при възлагане на обществени поръчки от страна на ВиК 

оператора на стойност над 1 000 000 лв. г-жа Милена Комсийска. 

 

Четвърта точка от дневния ред: Обсъждане на предложение за представител 

на АВиК, участващ в дискусиите между КЕВР и Оператора, относно Бизнес плана му - 

основание чл. 6.4/и/ от Договора между АВиК и ВиК оператора.  
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Господин Мирев обясни, че в този случай, Договорът ни задължава да определим 

представител.  

Постъпи предложение от г-н Петров, за представител да бъде избрана г-жа 

Милена Комсийска. 

Не постъпиха други номинации. Предложението се подложи на гласуване. 

Резултат от гласуването: Предложението се приема единодушно. 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, избра за представител на 

АВиК, участващ в дискусиите между КЕВР и Оператора, относно Бизнес плана му госпожа 

Милена Комсийска. 

 

Пета точка от дневния ред: Представяне от управителя на „ВиК – в ликвидация” 

ЕООД, гр. Пазарджик на информация за извършеното и запознаване на членовете на 

общото събрание с предстоящи дейности в краткосрочен план. 

Областният управител даде думата на господин Узунов – управител на ВиК 

Пазарджик. 

Господин Узунов, благодари за добрата съвместна работа на ВиК оператора с 

представителите на Общините и Областна администрация. 

Управителят на ВиК отчете отписването от баланса на оператора и предаването 

на публичните активи на собствениците им. Акцентира на предстоящото завеждане на 

новите активи, предоставени чрез инвестицията на дружеството. Инженер Узунов 

сподели за огромния проблем на оператора поради липсата на ободрен от КЕВР бизнес 

план. Присъединяването на обособените територии на община Панагюрище и община 

Стрелча и необходимостта от анексиране на договора са причина за отказа на комисията 

да одобри бизнес плана на ВиК оператора. Този факт от своя страна води до 

невъзможност оператора да актуализира цената на услугите.  

Господин Петров сподели, че предвиденото повишение на цената е значителна, 

за което, според него е необходима обосновка. Той подчерта, че потребителя следва 

предварително  да е уведомен за нуждата и необходимостта от това повишение.  

За пореден път г-н Узунов отчете, че цената на услугата в обособената територия 

е една от най-ниските в страната, но повишението на ел. енергията и нуждата от 

инвестиции във ВиК системите е в основата на това повишение. 

В заключение, инженер Узунов призова представителите на общините да плануват 

среща с ВиК оператора, за да се уточнят предстоящите през 2018 г., от страна на 

общинските администрации инфраструктурни ремонтни дейности и възможността за 

предвиждане на свързани с тях инвестиции във ВиК инфраструктура. 

Областният управител благодари на г-н Узунов. Не последваха допълнителни 

въпроси. 

 

Шеста точка от дневния ред: Обсъждане на изпълнението от страна на 

членовете на АВиК на чл. 4.4 от Договора, между АВиК Пазарджик и ВиК оператора. 

Определяне на срок за идентифициране и предаване за експлоатация на ВиК оператора 

на публични активи, изградени от общините през 2016 и 2017 г., и активи непосочени в 

Приложение І от Договора.  

Председателят на Асоциацията подчерта важността на настоящата точка. 

Активите описани в Приложение І от Договора са към 31.12.2015 г. уточни господин 

Мирев. Всеки собственик, след изграждане и приемане на обект, трябва да заведе в 

баланса си дълготрайния материален актив. След завеждане на актива, следва обекта 

да бъде предоставен за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК оператора, 

изпълняващ тези дейности на обособената територия. Процедурата по предоставянето 

има уведомителен режим и е в изпълнение на § 9. ал. 10 от Закон за изменение и 

допълнение на Закона за водите. Съгласно нормата, собственикът на ВиК съоръжението, 

след решение на общински съвет, незабавно уведомява Асоциацията по ВиК за датата 

на въвеждането на обекта в експлоатация. Изготвя се приемо предавателен протокол 

между собственика на актива и ВиК оператора. Процедурата приключва с допълване 

и/или актуализиране на приложение № 1 от Договора от страна на АВиК. 

На обособената територия и на трите общини има непредадени обекти заключи 

Областният управител.  
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Във връзка с горното господин Мирев предложи на членовете на общото събрание 

до края на месец януари 2018 г. процедурата по реда на Закона за водите да се 

финализира.  

Представителите на местната власт поеха ангажимент за незабавно съдействие.  

Не последваха коментари и въпроси.  

Господин Мирев обяви режим на гласуване: Предложението се приема 

единодушно. 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, определи срок до 31.01.2018 

г. да се идентифицират и предадат за експлоатация на ВиК оператора публични активи, 

изградени от общините през 2016 и 2017 г., и активи непосочени в Приложение І от 

Договора.  

 

Седма точка от дневния ред: - Разни. 

Не последваха въпроси и коментари. 

 
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Асоциацията по ВиК 

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

Пазарджик и Областен управител на област Пазарджик, г-н Стефан Мирев закри 

общо 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, на 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


