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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  

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  № 12 
 
 

Днес 06.04.2017 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 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 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 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). 
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mailto:secretary@pz.government.bg


Протокол №12/06.04.2017 г. 
 

 
 
 

2 
 

2. 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 на обособената територия, обслужвана 

от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик и Областен 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 (Решение от МРРБ  РД-02-14-274/04.04.17 г.  и пълномощно от МОСВ №08-00-

1131/03.04.2017 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.  

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

последваха предложения.  

Предложеният дневен ред се гласува единодушно. 

 

По т. 1 точка от дневния ред – Приемане на решение за съгласуване 

(одобряване) текста на Договора 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 Закона за водите (чл. 198п, ал. 1, предложение 

първо), на одобрения договор с ВиК оператора - „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. 

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. 

 

Председателят на Асоциацията подчерта важността на предстоящото гласуване. 

Отписването на публичните активи от баланса на оператора и предоставянето им на 
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общините и държавата е една от основните стъпки от реформата, отбеляза господин 

Митрев. Принципно новата, договорна основа на взаимоотношения между собствениците 

на ВиК системите и съоръженията на обособената територия и експлоатационното 

дружество, което предоставят ВиК услугата на потребителите е другата важна стъпка от 

процеса, заложени в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и 

канализацията и в Закона за водите.  

На днешното заседание Асоциацията по В и К чрез общото събрание ще приеме 

решение за сключване на договора от името и за сметка на собствениците на В и К 

системите с В и К оператора действащ на обособена територия, каза г-н Митрев. 

 

Съгласно Закона за водите, предложеният проект на Договор е разгледан и 

съгласуван от Общински съвет Лесичово с Решение №252/27.02.2017 г., Общински съвет 

Пазарджик - Решение №26/23.02.2017 г. и Решение №673/28.03.2017 г. на Общински 

съвет Септември.  

На основание чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация изготвеният Договор е съгласуван и от 

Комисията за енергийно и водно регулиране с писмо Изх. №В-07-00-19/05.04.2017 г. 

 

Областният управител даде думата на присъстващите членове на общото събрание 

на Асоциацията за мнения и коментари. Не последваха такива.  

Господин Узунов - управител на ВиК Пазарджик, подкрепи председателя на 

Асоциацията и сподели, че се надява след подписването на договора да бъде решен и 

проблемът със статута на дружеството. 

 

Господин Митрев обяви режим на гласуване:  

Предложението се прие единодушно - Общото събрание на Асоциацията 

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

Пазарджик, взе решение за съгласуване (одобряване) текста на Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на ВиК услуги на потребителите, и решение за сключване, по реда на 

Закона за водите (чл. 198п, ал. 1, предложение първо), на одобрения договор с ВиК 

оператора - „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. 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.  

Съгласно изискването на Закона за водите, подписването на договора се 

извършва от Областния управител в качеството му на Председател на Асоциацията по 

ВиК и Управителят на ВиК оператора г - н Атанас Узунов. 

 

Подписани бяха трите идентични екземпляра на договора, предоставени от МРРБ 

с Приложение 1 - копие от активите. След подписване на папките с договора, един 
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екземпляр ще остане за Асоциацията, една ще се предаде на ВиК оператора и една ще 

се предостави на МРРБ.  

 

Втора точка от дневния ред: - Разни. 

Не последваха въпроси и коментари. 

Господин Митрев напомни на членовете на общото събрание за ангажимента на 

общините свързан с приходната част на гласувания бюджет на Асоциацията.  

 

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 Златко Митрев 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


