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ПРОТОКОЛ № 3 

 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА  

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА 

ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ 

ЕООД – СТАРА ЗАГОРА, 

ПРОВЕДЕНО НА 12.11.2021 г.  

 

 

 Днес, 12.11.2021 г., от 11:00 часа при дистанционна форма на работа с 

видеоконферентна връзка чрез електронната платформа ZOOM се проведе извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Стара Загора. В заседанието се 

включиха представители на четири общини. С оглед на това, че материалите по двете 

точки от дневния ред, касаеха дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Стара Загора, участие във видеоконферентната връзка взеха и двама представители на 

оператора – инж. Пейков и инж. Драгова, към които по т. други от дневния ред имаше 

възможност да бъдат поставяни въпроси. 

Заседанието се откри от г-н Иван Чолаков – областен управител на област Стара 

Загора и председател на Асоциация по ВиК – Стара Загора. Налице беше изискуемия за 

провеждане на неприсъствените заседания кворум съгласно чл. 14, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/ 

(не по-малко от две трети или 66,67 % от всички гласове в общото събрание). На базата на 

предварително изпратените в срок мандати главният секретар на асоциацията Красимира 

Маринова изготви списък с получените документи и изчисли гласовете на представителите 

на асоциацията: 96,56% от всички гласове в общото събрание.  

Заседанието премина 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 

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

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

ползвател.  

3. Други. 

Предварително с писмо с изх. № АВиК-ОС-4/11.10.21 г. на членовете на асоциацията 

бяха предложени 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.   

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.   

Решения с гласувани позиция и мандат в Асоциацията представиха: 

1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Решение № 

РД-02-14-961/03.11.2021 г. (вх. № АВиК-ОС-4-[7]/03.11.2021 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 съгласуване на проектите на договорите за 
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доставка на вода между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора 

и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.  

2. Министерството на околната среда и водите – Пълномощно № 15-00-

64/11.11.2021 г. (вх. № АВиК-ОС-4-[14]/11.11.21 г.), с което министърът на 

околната среда и водите упълномощава областния 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. 

3. Община Стара Загора – Решение № 1312 от Протокол № 28/28.10.2021 г. (вх. 

№ АВиК-ОС-4-[6]/02.11.2021 г.), с което Общински съвет Стара Загора дава 

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

т. 2 от предварително изпратения дневен ред. 

4. Община Братя Даскалови – Решение № 246 от 29.10.2021 г., (вх. № АВиК-ОС-4-

[8]/04.11.2021 г.), с което Общински съвет Братя Даскалови дава мандат на г-жа 

Галина Радева – заместник-кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 и т. 2 от 

предварително изпратения дневен ред. 

5. Община Чирпан – Решение № 367 от Протокол № 26/28.10.2021 г. (вх. № 

АВиК-ОС-4-[9]/05.11.2021 г.), с което Общински съвет Чирпан дава мандат на г-

н Ивайло Крачолов – кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 и т. 2 от предварително 

изпратения дневен ред. 

6. Община Гурково – Решение № 305 от Протокол № 25/29.10.2021 г. (вх. № 

АВиК-ОС-4-[10]/08.11.2021 г.), с което Общински съвет Гурково дава мандат на 

г-н Мариан Цонев – кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 и т. 2 от предварително 

изпратения дневен ред. 

7. Община Опан – Решение № 201 от Протокол № 21/27.10.2021 г., (вх. № АВиК-

ОС-4-[11]/10.11.2021 г.), с което Общински съвет Опан дава мандат на г-н 

Генчо Колев – кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 и т. 2 от предварително 

изпратения дневен ред. 

8. Община Казанлък – Решение № 539 от Протокол № 29/28.10.2021 г., (вх. № 

АВиК-ОС-4-[12]/10.11.2021 г.), с което Общински съвет Казанлък дава мандат 

на инж. Даниела Коева – заместник-кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 и т. 2 от 

предварително изпратения дневен ред. 
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9. Община Мъглиж – Решение № 371/28.10.2021 г., (вх. № АВиК-ОС-4-

[13]/11.11.2021 г.), с което Общински съвет Мъглиж дава мандат на г-жа Рени 

Малева – заместник-кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 и т. 2 от предварително 

изпратения дневен ред. 

10. Община Павел баня – Решение № 477 от Протокол № 26/20.10.2021 г. (вх. № 

АВиК-ОС-4-[15]/11.11.2021 г.), с което Общински съвет Павел баня дава мандат 

на г-н Иса Бесоолу – кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 и т. 2 от предварително 

изпратения дневен ред. 

11. Община Раднево – Решение № 492 от Протокол № 41/28.10.2021 г., (вх. № 

АВиК-ОС-4-[16]/11.11.2021 г.), с което Общински съвет Раднево дава мандат на 

г-н Светослав Маринов – заместник-кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 и т. 2 от 

предварително изпратения дневен ред.  

В Асоциацията не постъпиха решения на общински съвет от Община Гълъбово и 

Община Николаево.  

Така с 96,56 % „за“ от имащите право на глас, 0 % „против“ и 0 % „въздържал се“ 

неприсъствено се взеха: 

По т. 1 от обявения дневен ред 

РЕШЕНИЕ № 8 

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.   

По т. 2 от обявения дневен ред 

РЕШЕНИЕ № 9 

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 
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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. ДРУГИ 

Даде се възможност на включилите се в заседанието чрез видеоконферентна връзка 

за поставяне на въпроси.  

Инж. Пейков – главен инженер на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 

Загора, изказа благодарности към общините – членове на Асоциация по ВиК – Стара 

Загора, дали положително становище за договорите за доставка на вода между 

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

– Сливен“ ООД. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 

– Стара Загора се закри. 

   

ИВАН ЧОЛАКОВ 

Председател на Асоциация по ВиК на  

обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора 

 

 

Красимира Маринова      

Главен секретар на Асоциация по ВиК на 

Обособената територия, обслужвана от  

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора 

14.12.2021 г.

X

Подписано от: IVAN HRISTOV CHOLAKOV

14.12.2021 г.

X Красимира Маринова

Подписано от: Krasimira Stefkova Marinova

Free Hand


