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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: ………………………… 

СТЕФАН МИРЕВ 

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  № 2 

 

 

Днес 25.04.2019 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 

„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 Звезделин Вукев - Управител на ВКС Пещера 

3. 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 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. 

3. 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. 

4. Разни. 
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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.  

 

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-02-14-399/23.04.2019 г. и Пълномощно от МОСВ №08-00-

726 от 18.04.2019 г. 

Председателят на Асоциацията уточни, че съгласно даденият от МРРБ 

мандат, той следва да гласува „Против“ по всички точки от дневния ред. 

Последва кратка дискусия. 

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 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 не 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 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. 

Предложеният бюджет на Асоциацията възлиза на 30 000 лв.  
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Председателят на Асоциацията 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 бюджет на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

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

 

По т. 3 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 

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 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 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. 4 от дневния ред: Разни.  

Не постъпиха изказвания.  

 

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 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. 

 

 

 

 

 
 


