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ПРОТОКОЛ № 1/07.04.2022 г. 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА 

ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД 

– СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 Днес, 07.04.2022 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. Участие във 

видеоконферентната връзка регистрираха г-н Светослав Маринов – заместник-кмет на 

Община Раднево, г-н Пламен Бараков – заместник-кмет на Община Гълъбово, г-н 

Румен Райков – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и 

г-жа Тонка Георгиева – главен счетоводител на ВиК дружеството.  

Заседанието се откри от проф. д-р Наско Василев – 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: 68,79% от всички гласове в 

общото събрание.  

Заседанието премина при следния 

Дневен ред: 

1. 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. 

2. Други. 

Предварително с писмо с изх. № АВиК-ОС-1-[1]/10.03.22 г. на членовете на 

асоциацията беше предложен следният проект на решение: 
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по т. 1  

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.   

В изпълнение на чл. 12а ПОДАВК от членовете на асоциацията постъпиха в срок 

следните документи: 

1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – 

Решение № РД-02-14-349/31.03.2022 г. (вх. № АВиК-ОС-1-[5]/31.03.2022 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 от дневния ред – за съгласуване на проект на Бизнес 

план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Стара Загора като ВиК оператор за регулаторния период 2022-2026 г., на 

основание чл. 198, ал. 4, т. 5 от Закона за водите.  

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

64/05.04.2022 г. (вх. № АВиК-ОС-1-[11]/05.04.22 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 от 

дневния ред съгласно мандата, определен от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството, предвид че точката от дневния ред се отнася 

до политика, пряко свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, 

реконструкция и модернизация на водоснабдителните и канализационните 

системи и съоръжения на населените места. 

3. Община Стара Загора – Решение № 1585 от Протокол № 36/31.03.2022 г. 

(вх. № АВиК-ОС-1-[13]/05.04.2022 г.), с което Общински съвет Стара Загора 

отлага за следващо заседание определянето на представител на 

общината, който да вземе участие в извънредното заседание на общото 

събрание на асоциацията, насрочено на 7 април 2022 г., с резервна дата 29 

април 2022 г. 



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 

4.  Община Казанлък – Решение № 639 от Протокол № 35/31.03.2022 г. (вх. 

№ АВиК-ОС-1-[10]/05.04.2022 г.), с което Общински съвет Казанлък дава 

мандат на инж. Даниела Димитрова Коева – заместник-кмет – да гласува 

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

5. Община Чирпан – Решение № 431 от Протокол № 31/31.03.2022 г. (вх. № 

АВиК-ОС-1-[15]/05.04.2022 г.), с което Общински съвет Чирпан дава мандат 

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

изпратения дневен ред. 

6. Община Раднево – Решение № 577 от Протокол № 47/31.03.2022 г. (вх. № 

АВиК-ОС-1-[16]/05.04.2022 г.), с което Общински съвет Раднево дава мандат 

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

от предварително изпратения дневен ред. 

7. Община Павел баня – Решение № 549 от Протокол № 30/25.03.2022 г. (вх. 

№ АВиК-ОС-1-[9]/04.04.2022 г.), с което Общински съвет Павел баня дава 

мандат на г-н Иса Емин Бесоолу – кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 от 

предварително изпратения дневен ред. 

8. Община Гълъбово – Решение № 302 от Протокол № 42/28.03.2022 г. (вх. 

№ АВиК-ОС-1-[14]/05.04.2022 г.), с което Общински съвет Гълъбово дава 

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

предварително изпратения дневен ред „съобразно интересите на Община 

Гълъбово“. За изчисляване на резултатите от гласуването е взет предвид чл. 

14, ал. 5 ПОДАВК, съгласно който гласът на представителя на Община 

Гълъбово се приема като „въздържал се“. Имаше коментар от страна на г-н 

Бараков, който изложи доводи, които не кореспондират с разпоредбите и 

процедурата, заложени в Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

9. Община Мъглиж – Решение № 466/31.03.2022 г. (вх. № АВиК-ОС-1-

[17]/05.04.2022 г.), с което Общински съвет Мъглиж дава мандат на г-жа 

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

изпратения дневен ред. 

10. Община Братя Даскалови – Решение № 274/31.03.2022 г. (вх. № АВиК-

ОС-1-[12]/05.04.2022 г.), с което Общински съвет Братя Даскалови дава 

мандат на г-жа Галина Атанасова Радева – заместник-кмет – да гласува 

„ЗА“ по т. 1 от предварително изпратения дневен ред. 
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11. Община Гурково – Решение № 362 от Протокол № 30/25.03.2022 г. (вх. № 

АВиК-ОС-1-[8]/04.04.2022 г.), с което Общински съвет Гурково дава мандат 

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

предварително изпратения дневен ред. 

12. Община Николаево – Решение № 328 от Протокол № 35/31.03.2022 г. (вх. 

№ АВиК-ОС-1-[7]/01.04.2022 г.), с което Общински съвет Николаево дава 

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

предварително изпратения дневен ред. 

13. Община Опан – Решение № 236 от Протокол № 24/30.03.2022 г. (вх. № 

АВиК-ОС-1-[6]/31.03.2022 г.), с което Общински съвет Опан дава мандат на 

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

изпратения дневен ред. 

Така с 66,18% „за“ от имащите право на глас, 0% „против“ и 2,61 % „въздържал 

се“ неприсъствено се взе: 

По т. 1 от обявения дневен ред 

РЕШЕНИЕ № 1 

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. ДРУГИ 

Даде се възможност на включилите се в заседанието чрез видеоконферентна 

връзка за поставяне на въпроси.  

Инж. Румен Райков – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

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

Стара Загора, представили решения на общинските съвети, с които са съгласували 

проекта на коригирания бизнес план на ВиК оператора за регулаторния период 2022-

2026 г. Призова общините за директна комуникация с дружеството за разрешаване на 

конкретни проблеми, а също и разясняване на актуални въпроси. Изрази надежда, че 

съгласуването на този бизнес план от съответните институции ще доведе до изпълнение 

на поетите ангажименти като инвестиции, въпреки икономическата обстановка. 
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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. 

 

 

 

Красимира Маринова      

Главен секретар на Асоциация по ВиК на 

Обособената територия, обслужвана от  

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Стара Загора 

 

 

 

   

ПРОФ. Д-Р НАСКО ВАСИЛЕВ 

Председател на Асоциация по ВиК на  

обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора 
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