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ПРОТОКОЛ № 1 

 

ОТ РЕДОВНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА  

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА 

ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ 

ЕООД – СТАРА ЗАГОРА, 

ПРОВЕДЕНО НА 12.03.2021 г.  

 

 

 Днес, 12.03.2021 г., в сградата на Областна администрация Стара Загора се състоя 

редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

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

Загора, с председател г-жа Гергана Микова – областен управител на Област Стара Загора. 

Общото събрание бе свикано на заседание от председателя на Асоциацията с писмо-

покана с изх. №АВиК-РД-9/09.02.2021 г., изпратена до общините на хартия с обратна 

разписка. В съответствие с разпоредбите на чл. 10, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (Правилника) 

поканата заедно с доказателство за публикуването й, както и част от наличните материали 

за заседанието – отчет за дейността на АВиК – Стара Загора за 2020 г., отчет за 

изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2020 г., бюджет на Асоциацията за 2021 г., 

бяха изпратени на членовете на Асоциацията с имейл на 12.02.2021 г. Останалите 

материали: проект на Допълнително споразумение №2 към Договор от 29.02.2016 г. и 

инвестиционната програма на ВиК дружеството за 2021 г., Асоциацията изпрати на 

общините с имейл на 19.02.2021 г., веднага след представянето им от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора.  

В изпълнение на чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 10 , ал. 5, т. 5 от Правилника с 

поканата на общините беше изпратен следния: 

Дневен ред: 

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената 

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

Загора за 2020 г. 
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2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 

–  Стара Загора за 2020 г. 

3. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2021 г. 

4. Одобряване на Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2021 г.  

5. Приемане на решение съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите за 

сключване на Допълнително споразумение № 2 към Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 

на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 29.02.2016 г. между 

страните Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

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

упълномощаване на председателя на Асоциация по ВиК – Стара Загора да го 

подпише от името на Асоциацията. 

6. Други. 

На членовете беше предложено да вземат следните решения: 

по т. 1  

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 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 отчета за дейността на 

Асоциацията за 2020г. 

по т. 2  

На основание чл. 9, ал. 2 и чл. 26, 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 отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2020 г.  
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по т. 3 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, чл. 9, ал. 2 и чл. 21, ал. 1 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 бюджета на 

Асоциацията за 2021 г. 

по т. 4 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, чл. 33а от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация във връзка с 

чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, одобрява Подробна 

инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 

2021 г. 

по т. 5 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, чл. 34, ал. 1 и 2 от Правилника 

за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (изм. и 

доп., ДВ, бр. 3 от 12.01.2021 г.), във връзка с чл. 10.10 от Договора, сключен на 29.02.2016 

г., Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, приема решение за сключване на 

Допълнително споразумение № 2 за изменение и допълнение на Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията и оператора – 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и упълномощава председателя на 

Асоциацията да го подпише от нейно име. 

 В срок до 9 март 2021 г., предоставен на общините съгласно чл. 10, ал. 5, т. 7 от 

Правилника, същите следваше да изпратят на Асоциацията решения на общинските съвети 

с гласувани позиция и мандат на представителя на съответната община. По имейла 

постъпиха в следната последователност: 
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1. За Община Гълъбово – Решение №153 от Протокол №24/24.02.2021 г., 

постъпило в Асоциацията на 01 март 2021 г., с което Общински съвет Гълъбово 

дава мандат на г-н Пламен Бараков – заместник-кмет – да гласува по т. 1 до 

т. 5 от предварително изпратения дневен ред съобразно интересите на 

Община Гълъбово. Тъй като в решението не присъства конкретно изразена 

позиция, от г-н Бараков е поискано становище. В същото той изразява позиция 

„въздържал се“ по т. 4 и т. 5 от дневния ред. Като мотив за това и за двете 

точки посочва следното, цитирам: „Считам, че тази точка от дневния ред следва 

да бъде представена от компетентни по темата специалисти, да се разисква 

съобразно представянето и на възникнали въпроси те да дадат експертен 

отговор.“ 

2.  За Община Стара Загора – Решение №817 от Протокол №19/25.02.2021 г., 

постъпило в Асоциацията на 02 март 2021 г., с което Общински съвет Стара 

Загора дава мандат на инж. Янчо Калоянов – заместник-кмет – да гласува 

„ЗА“ по т. 1 до т. 5 от предварително изпратения дневен ред. 

3. За Община Раднево – Решение №340 от Протокол №29/25.02.2021 г., постъпило 

в Асоциацията на 04 март 2021 г., с което Общински съвет Раднево дава мандат 

на г-н Светослав Маринов – заместник-кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 до т. 5 

от предварително изпратения дневен ред.  

4. За Община Николаево – Решение №202 от Протокол №20/25.02.2021 г., 

постъпило в Асоциацията на 05 март 2021 г., с което Общински съвет Николаево 

дава мандат на г-н Николай Кънев – кмет –  да гласува „ЗА“ по т. 1 до т. 5 от 

предварително изпратения дневен ред. 

5. За Община Гурково – Решение №219 от Протокол №17/26.02.2021 г., постъпило 

в Асоциацията на 08 март 2021 г., с което Общински съвет Гурково дава мандат 

на г-н Мариан Цонев – кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 до т. 5 от 

предварително изпратения дневен ред. 

6. За Община Чирпан – Решение №254 от Протокол №19/25.02.2021 г., постъпило 

в Асоциацията на 08 март 2021 г., с което Общински съвет Чирпан дава мандат 

на г-н Ивайло Крачолов – кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 до т. 5 от 

предварително изпратения дневен ред. 
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7. За Община Братя Даскалови – Решение №167/26.02.2021 г., постъпило в 

Асоциацията на 09 март 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. 5 от предварително изпратения дневен ред. 

8. За Община Опан – Решение №147 от Протокол №15/17.02.2021 г., постъпило в 

Асоциацията на 09 март 2021 г., с което Общински съвет Опан дава мандат на г-

н Генчо Колев – кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 до т. 5 от предварително 

изпратения дневен ред. 

9. За Община Казанлък – Решение №364 от Протокол №20/25.02.2021 г., 

постъпило в Асоциацията на 11 март 2021 г., с което Общински съвет Казанлък 

дава мандат на инж. Даниела Коева – заместник-кмет – да гласува „ЗА“ по т. 

1 до т. 5 от предварително изпратения дневен ред. 

10. За Община Павел баня – Решение №351 от Протокол №19/19.02.2021 г., 

постъпило в Асоциацията на 12 март 2021 г. в 11:12 часа, с което Общински 

съвет Павел баня дава мандат на г-н  Иса Бесоолу – кмет – да гласува „ЗА“ по 

т. 1 до т. 5 от предварително изпратения дневен ред. 

Решение на общински съвет за редовното неприсъствено заседание, проведено на 12 

март 2021 г., не постъпи от Община Мъглиж. 

В срок своите решения с положително гласувани позиция и мандат на областния 

управител на област Стара Загора и председател на Асоциация по ВиК – Стара Загора – г-

жа Гергана Микова, представиха в Асоциацията също: 

1. Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Решение №РД-

02-14-240/09.03.2021 г. 

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

287/05.03.2021 г.  

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

Маринова, изготви списък с гореописаните документи, провери кворума за провеждане на 

заседанието и изчисли гласовете, с които се взеха  неприсъствено: 

РЕШЕНИЕ №1 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
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„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, приема отчета за дейността на 

Асоциацията за 2020 г. 

Решението е взето с 98,03 % „за“ от имащите право на глас, 0 % „против“ и 0 % 

„въздържал се“. 

РЕШЕНИЕ №2 

На основание чл. 9, ал. 2 и чл. 26, 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 отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2020 г. 

Решението е взето с 98,03 % „за“ от имащите право на глас, 0 % „против“ и 0 % 

„въздържал се“. 

РЕШЕНИЕ №3 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, чл. 9, ал. 2 и чл. 21, ал. 1 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 бюджета на 

Асоциацията за 2021 г.   

Решението е взето с 98,03 % „за“ от имащите право на глас, 0 % „против“ и 0 % 

„въздържал се“. 

РЕШЕНИЕ №4 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, чл. 33а от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация във връзка с 

чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, одобрява Подробна 

инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 

2021 г. 

Решението е взето с 95,42 % „за“ от имащите право на глас, 0 % „против“ и 2,61 % 

„въздържал се“. 
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РЕШЕНИЕ №5 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, чл. 34, ал. 1 и 2 от Правилника 

за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (изм. и 

доп., ДВ, бр. 3 от 12.01.2021 г.), във връзка с чл. 10.10 от Договора, сключен на 29.02.2016 

г., Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, приема решение за сключване на 

Допълнително споразумение №2 за изменение и допълнение на Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията и оператора – 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и упълномощава председателя на 

Асоциацията да го подпише от нейно име. 

Решението е взето с 95,42 % „за“ от имащите право на глас, 0 % „против“ и 2,61 % 

„въздържал се“. 

 

 

    

ГЕРГАНА МИКОВА 

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 
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