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ПРОТОКОЛ № 2 

 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА  

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА 

ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ 

ЕООД – СТАРА ЗАГОРА, 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2021 г.  

 

 

 Днес, 02.09.2021 г., в сградата на Областна администрация Стара Загора се състоя 

извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 

Загора. Общото събрание бе свикано на заседание от председателя на Асоциацията – г-н 

Иван Чолаков – областен управител на област Стара Загора, с писмо с изх. № АВиК-ОС-

1{29}/14.07.2021 г., изпратено до общините чрез системата за електронен обмен на 

документи. Заседанието бе насрочено присъствено на 10 август 2021 г. от 11:00 часа в 

конферентната зала в сградата на Областна администрация Стара Загора. Съгласно чл. 10, 

ал. 5, т. 6 ПОДАВК бяха определени резервна дата и час – 2 септември 2021 г. от 11:00 

часа, без промяна на дневния ред.  

Поради непредвидени обстоятелства заседанието не се проведе на първоначално 

обявената дата 10 август 2021 г. Същото бе отложено за резервната такава – 2 септември 

2021 г., за което членовете бяха своевременно уведомени. Общините, които все още не 

бяха изпратили своите мандати, трябваше да направят това в срок до 1 септември 2021 г.  

На основание чл. 6а от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за 

преодоляване на последиците, чл. 9, ал. 5, изр. първо от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и във връзка със Заповед № 

РД-01-712/19.08.2021 г. на министъра на здравеопазването заседанието се проведе 

неприсъствено без конферентна връзка при следния  

Дневен ред: 

1. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на Договор за възмездно 

доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за 

предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между 
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„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора от една страна като 

доставчик и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД от друга страна като 

ползвател.  

2. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на Договор за възмездно 

доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за 

предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между 

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД от една страна като доставчик и 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора от друга страна като 

ползвател.  

3. Обсъждане и съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора като ВиК оператор за 

периода 2022-2026 г. 

4. Обсъждане и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2022 г. в размер на 

20 000 лв.  

5. Други. 

С писмо с изх. № АВиК-ОС-1{29}/14.07.2021 г. на членовете беше предложено да 

вземат следните решения: 

по т. 1  

На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за 

присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 

канализационните системи във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора съгласува Договор за възмездно 

доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне 

на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора от една страна като доставчик и „Водоснабдяване и 

канализация – Сливен“ ООД от друга страна като ползвател.   

 



 

 

 

 

6000 Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 108 

 тел. 042/613 210;  факс 042/600 640 

e-mail: avikstz@sz.government.bg, web:  http://www.sz.government.bg 

 

3 

по т. 2  

На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за 

присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 

канализационните системи във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора съгласува Договор за възмездно 

доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне 

на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между „Водоснабдяване и 

канализация – Сливен“ ООД от една страна като доставчик и „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора от друга страна като ползвател.   

по т. 3 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора съгласува Бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г.   

по т. 4 

На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 

Загора приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

асоциацията за 2022 г. в размер на 20 000 лв. 

В срок своите решения с гласувани позиция и мандат в Асоциацията представиха: 

1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Решение № 

РД-02-14-694/09.08.2021 г., с което министърът на регионалното развитие и 

благоустройството дава мандат  на областния управител на област Стара Загора, 

в качеството му на председател на Асоциация по ВиК – Стара Загора за 

представяне позицията на държавата по  

т. 1 и т. 2 от дневния ред – за несъгласуване на проектите на договорите за 

доставка на вода между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора 



 

 

 

 

6000 Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 108 

 тел. 042/613 210;  факс 042/600 640 

e-mail: avikstz@sz.government.bg, web:  http://www.sz.government.bg 

 

4 

и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД. Мотивите, записани в 

решението и по двете точки са следните: „Услугата „доставяне на вода“ е с 

обществено значение и взаимоотношенията между операторите следва да бъдат 

уредени без нарушаване на водоснабдяването на населените места.  

т. 3 от дневния ред -  за съгласуване на проекта на Бизнес план за развитието 

на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД  - Стара Загора като 

ВиК оператор за регулаторния период 2022-2026 г. 

по т. 4 от дневния ред – за приемане на препоръчителния размер на вноската 

на държавата в бюджета на Асоциацията за 2022 г. в размер на 20 000 лв. 

2. Министерството на околната среда и водите – Пълномощно № 26-00-

650/05.08.2021 г., с което министърът на околната среда и водите упълномощава 

областният управител на област Стара Загора да представлява държавата на 

заседанието и гласува по 

т. 1 и т. 2 от дневния ред – за обсъждане и приемане на решение за съгласуване 

на договорите за възмездна доставка на вода между „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ 

ООД. 

по т. 3 от дневния ред – да направи предложение представената  Инвестиционна 

програма в Справка № 9 към проекта на Бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора като ВиК оператор за 

периода 2022-2026 г. да бъде преразгледана по отношение на разпределението 

на предвидените инвестиции за водоснабдяване, отвеждане и пречистване за 

периода на действие на плана предвид необходимостта от постигане на 

съответствие с Директивата за пречистване на отпадъчни води от населените 

места /Директивата/. 

по т. 4 от дневния ред – за обсъждане и приемане на решение за 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по 

ВиК – Стара Загора за 2022 г. в размер на 20 000 лв. 

Поради отсъствие на областния управител  и председател на Асоциация по ВиК 

– Стара Загора Иван Чолаков, на основание чл. 5, ал. 5 ПОДАВК, функциите и 

задълженията му по време на провеждане на заседанието на 2 септември 2021 г. 
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бяха изпълнявани от заместник областния управител Димитър Драчев, 

упълномощен със Заповед № РД-ЗД-12/25.08.2021 г. 

3. Община Стара Загора – Решение № 1123 от Протокол № 24/29.07.2021 г. (вх. 

№ АВиК-ОС-2-[1]/05.08.2021 г.), с което Общински съвет Стара Загора дава 

мандат на инж. Янчо Калоянов – заместник-кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 до 

т. 4 от предварително изпратения дневен ред. 

4. Община Николаево – Решение № 268 от Протокол № 25/28.07.2021 г. (вх. № 

АВиК-ОС-2-[2]/05.08.2021 г.), с което Общински съвет Николаево е гласувал с 9 

гласа „въздържал се“ и 1 глас „против“, като по този начин не дава мандат на 

кмета на Община Николаево за участие в заседанието, състояло се на 02.09.2021 

г. 

5. Община Чирпан – Решение № 327 от Протокол № 24/29.07.2021 г. (вх. № 

АВиК-ОС-2-[3]/05.08.2021 г.), с което Общински съвет Чирпан дава мандат на г-

н Ивайло Крачолов – кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 до т. 4 от 

предварително изпратения дневен ред. 

6. Община Павел баня – Решение № 442 от Протокол № 24/29.07.2021 г. (вх. № 

АВиК-ОС-2-[4]/05.08.2021 г.), с което Общински съвет Павел баня дава мандат 

на г-н  Иса Бесоолу – кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 до т. 4 от предварително 

изпратения дневен ред. 

7. Община Гурково – Решение № 278 от Протокол № 23/30.07.2021 г. (вх. № 

АВиК-ОС-1-[39]/31.08.2021 г.), с което Общински съвет Гурково дава мандат на 

г-н Мариан Цонев – кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 до т. 4 от предварително 

изпратения дневен ред. 

8. Община Раднево – Решение № 446 от Протокол № 37/29.07.2021 г., (вх. № 

АВиК-ОС-1-[40]/01.09.2021 г.), с което Общински съвет Раднево дава мандат на 

г-н Светослав Маринов – заместник-кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 до т. 4 от 

предварително изпратения дневен ред.  

9. Община Опан – Решение № 178 от Протокол № 18/28.07.2021 г., (вх. № АВиК-

ОС-1-[40]/01.09.2021 г.), с което Общински съвет Опан дава мандат на г-н 

Генчо Колев – кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 до т. 4 от предварително 

изпратения дневен ред. 
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10. Община Казанлък – Решение № 486 от Протокол № 26/29.07.2021 г., (вх. № 

АВиК-ОС-2-[6]/01.09.2021 г.), с което Общински съвет Казанлък дава мандат на 

инж. Даниела Коева – заместник-кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 до т. 4 от 

предварително изпратения дневен ред. 

11. Община Мъглиж – Решения №№ 326 и 327/29.07.2021 г., (вх. № АВиК-ОС-1-

[41]/01.09.2021 г.), с което Общински съвет Мъглиж дава мандат на г-жа Рени 

Малева – заместник-кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 до т. 4 от предварително 

изпратения дневен ред. 

12. Община Гълъбово – Решение № 213 от Протокол № 34/29.07.2021 г. (вх. № 

АВиК-ОС-2-[7]/01.09.2021 г.), с което Общински съвет Гълъбово дава мандат на 

г-н Пламен Бараков – заместник-кмет – да гласува по т. 1 до т. 4 от 

предварително изпратения дневен ред съобразно интересите на Община 

Гълъбово. До председателя на Общински съвет Гълъбово и кмета на Община 

Гълъбово е изпратено писмо с изх. № АВиК-ОС-1-{32}/22.07.2021 г., с което е 

разяснено, че при предоставяне на мандат на представителя на общината за 

участие в заседанията на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Стара Загора 

е необходимо да има конкретно изразена позиция „за“, „против“ или „въздържал 

се“.  За изчисляване на резултатите от гласуването, проведено на 02.09.21 г., е 

взет предвид чл. 14, ал. 5 ПОДАВК, съгласно който гласът на г-н Бараков се 

приема като „въздържал се“. 

13. Община Братя Даскалови – Решение № 221 от 30.07.2021 г., (вх. № АВиК-ОС-2-

[8]/01.09.2021 г.), с което Общински съвет Братя Даскалови дава мандат на г-жа 

Галина Радева – заместник-кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 до т. 4 от 

предварително изпратения дневен ред. 

На основание чл. 12а, ал. 2 от ПОДАВК главният секретар – Красимира Маринова, 

изготви списък с гореописаните документи и провери наличието на кворум за провеждане 

на заседанието – 99,17 %.  Съгласно чл. 14, ал. 3 ПОДАВК решенията на общото събрание 

се вземат с мнозинство от три четвърти от гласовете, получени с мандатите на 

представителите и общините, т. е необходимият процент за вземане на решение е 74,38 %. 

Поради факта, че полученият от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството мандат е за несъгласуване по т. 1 и т. 2 от дневния ред, а гласът на 

Община Гълъбово приемаме като „въздържал се“, полученият процент по тези две точки – 
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61,56 %, е по-малък от нужния, поради което т. 1 и т. 2 не се приемат. Неприсъствено се 

взеха решения по т. 3 и т. 4 от дневния ред, а именно: 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и  

канализация“ ЕООД – Стара Загора съгласува Бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора като ВиК оператор за периода 

2022-2026 г.   

Решението е взето с 96,56 % „за“ от имащите право на глас, 0 % „против“ и 2,61 % 

„въздържал се“. 

РЕШЕНИЕ № 7 

На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 

Загора приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

асоциацията за 2022 г. в размер на 20 000 лв. 

Решението е взето с 96,56 % „за“ от имащите право на глас, 0 % „против“ и 2,61 % 

„въздържал се“. 

   

 

ДИМИТЪР ДРАЧЕВ 

За Председател на Асоциация по  

ВиК – Стара Загора 

Съгласно Заповед № РД-ЗД-12/25.08.21 г. 

От 25.08.21 г. до 07.09.21 г. 

 

 

Красимира Маринова      

Главен секретар на Асоциация по ВиК на 

Обособената територия, обслужвана от  

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора 

4.10.2021 г.

X Красимира Маринова

Подписано от: Krasimira Stefkova Marinova

4.10.2021 г.

X

Подписано от: Dimitar Atanasov Drachev

Free Hand


