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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 о д о с н а б д я в а н е  

и  к а н а л и з а ц и я “  Е О О Д  -  С т а р а  З а г о р а  

 

 

ПРОТОКОЛ № 2/06.06.2022 г. 

от редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по 

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

ЕООД – Стара Загора 

 

На основание чл. 9, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/ редовното заседание на 

Общото събрание на Асоциация по ВиК – Стара Загора се проведе неприсъствено без 

конферентна връзка на определената резервна дата 06.06.2022 г.  

  Общото събрание бе свикано на заседание от председателя на Асоциацията проф. 

д-р Наско Василев с писмо с изх. № АВиК-ОС-2/12.04.2022 г., изпратено до общините 

чрез системата за електронен обмен на съобщения. Заседанието бе насрочено 

присъствено на 9 май 2022 г. от 11:00 часа в конферентната зала в сградата на Областна 

администрация Стара Загора. Съгласно чл. 10, ал. 5, т. 6 ПОДАВК беше определена 

резервна дата – 6 юни 2022 г., без промяна на дневния ред. На 9 май 2022 г. поради липса 

на изискуемия в чл. 14, ал. 1 ПОДАВК кворум редовното заседание на АВиК Стара 

Загора не се проведе. Същото бе отложено за резервната дата 6 юни 2022 г., при 

първоначално обявения дневен ред, а именно: 

Дневен ред: 

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

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

2.  Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на 

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

Стара Загора за 2021 г. 

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

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

 

                            Стара Загора 
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4.  Одобряване на Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2022 г. 

5.  Други. 

За промените в датата и начина на провеждане на заседанието общините бяха 

своевременно информирани. Тези от тях, които все още не бяха изпратили своите 

мандати, трябваше да направят това в срок до 2 юни 2022 г., след което главният секретар 

на Асоциацията Красимира Маринова изготви списък с получените документи и изчисли 

гласовете на представителите на асоциацията – 98,03% от всички гласове в общото 

събрание. 

С писмо с изх. № АВиК-ОС-2/12.04.2022 г. на членовете на Асоциацията бяха 

представени следните проекти на решения: 

по т. 1  

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите във връзка с 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 2021 г. 

по т. 2  

На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с 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 изпълнението на бюджета на 

Асоциацията за 2021 г.  

по т. 3 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, във връзка с чл. 21, ал. 1, вр. 

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 

бюджета на Асоциацията за 2022 г. 

по т. 4 

На основание 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 
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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 2022 г. 

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

1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – 

Решение № РД-02-14-517/12.05.2022 г. (вх. № АВиК-ОС-2-[13]/12.05.2022 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 до т. 3 от дневния ред за приемане на: годишния отчет 

за дейността на Асоциацията за 2021 г., отчета за изпълнение на бюджета на 

Асоциацията за 2021 г., бюджета на Асоциацията за 2022 г. и по т. 4 от 

дневния ред за одобряване на подробната инвестиционна програма на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2022 г., като 

инвестициите в публични ВиК активи, които операторът ще реализира, трябва 

да отговарят на изискванията, посочени в Приложение VIII „Критерии за 

определяне на инвестициите“ на договора с АВиК – Стара Загора. 

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

650/04.05.2022 г. (вх. № АВиК-ОС-2-[9]/05.05.22 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 дневния ред – за приемане на отчета за дейността на Асоциация по 

ВиК – Стара Загора за 2021 г., в случай че в отчета за дейността на 

Асоциацията се включи информация по отношение на постъпилите жалби до 

Асоциацията и до ВиК оператора, като се посочи общ брой жалби за всяка от 

видовете – количеството на питейната вода, качеството на питейната вода, 

канализационната услуга или друго; по отношение на информацията за 

управлението на ВиК активите се включи кратка информация за качеството и 

количеството на питейната вода в периода най-малко за общинските центрове, 

както и информация за наличие на прекъсване на водоподаването от 

водоснабдителната мрежа поради нарушено качество на питейната вода и 

поради недостатъчно количество вода във водоизточника; 
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по т. 2, т. 3 и т. 4 от дневния ред – предвид това, че точките от дневния ред 

са от компетентността на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, да гласува съгласно получения от него мандат. 

3. Община Стара Загора – Решение № 1711 от Протокол № 37/20.04.2022 г. 

(вх. № АВиК-ОС-2-[18]/01.07.2022 г.), с което Общински съвет Стара Загора 

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

„ЗА“ по т. 1 до т. 4 от предварително изпратения дневен ред. 

4. Община Казанлък – Решение № 667 от Протокол № 37/28.04.2022 г. (вх. № 

АВиК-ОС-2-[11]/09.05.2022 г.), с което Общински съвет Казанлък дава мандат 

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

1 до т. 4 от предварително изпратения дневен ред. 

5. Община Чирпан – Решение № 455 от Протокол № 33/18.05.2022 г. (вх. № 

АВиК-ОС-2-[15]/26.05.2022 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 Раднево – Решение № 604 от Протокол № 48/28.04.2022 г. (вх. № 

АВиК-ОС-2-[10]/09.05.2022 г.), с което Общински съвет Раднево дава мандат 

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

до т. 4  от предварително изпратения дневен ред. 

7. Община Павел баня – Решение № 567 от Протокол № 31/14.04.2022 г. (вх. 

№ АВиК-ОС-2-[9]/05.05.2022 г.), с което Общински съвет Павел баня дава 

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

предварително изпратения дневен ред. 

8. Община Гълъбово – Решение № 316 от Протокол № 43/28.04.2022 г. (вх. № 

АВиК-ОС-2-[8]/04.05.2022 г.), с което Общински съвет Гълъбово дава мандат 

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

9. Община Братя Даскалови – Решение № 305/20.04.2022 г. (вх. № АВиК-ОС-

2-[5]/21.04.2022 г.), с което Общински съвет Братя Даскалови дава мандат на 

г-жа Галина Атанасова Радева – заместник-кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 до 

т. 4 от предварително изпратения дневен ред. 
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10. Община Гурково – Решение № 380 от Протокол № 31/15.04.2022 г. (вх. № 

АВиК-ОС-2-[7]/03.05.2022 г.), с което Общински съвет Гурково дава мандат 

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

предварително изпратения дневен ред. 

11. Община Николаево – Решение № 346 от Протокол № 36/19.04.2022 г. (вх. 

№ АВиК-ОС-2-[6]/03.05.2022 г.), с което Общински съвет Николаево дава 

мандат на г-н Николай Дончев Кънев – кмет – да гласува „ЗА“ по т. 1 до т. 4 

от предварително изпратения дневен ред. 

12. Община Опан – Решение № 259 от Протокол № 25/13.04.2022 г. (вх. № 

АВиК-ОС-2-[14]/16.05.2022 г.), с което Общински съвет Опан дава мандат на 

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

изпратения дневен ред. 

Община Мъглиж не е представила решение с гласувани позиция и мандат на свой 

представител. Така с 95,42% „за“ от имащите право на глас, 0% „против“ и 2,61 % 

„въздържал се“ неприсъствено се взе: 

По т. 1 от обявения дневен ред 

РЕШЕНИЕ № 2 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите във връзка с 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 2021 г. 

По т. 2 от обявения дневен ред 

РЕШЕНИЕ № 3 

На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с 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 изпълнението на бюджета на 

Асоциацията за 2021 г. 

По т. 3 от обявения дневен ред 

РЕШЕНИЕ № 4 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, във връзка с чл. 21, ал. 1, вр. 

чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
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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 2022 г. 

 

По т. 4 от обявения дневен ред 

РЕШЕНИЕ № 5 

На основание 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 2022 г. 

Неразделна част от Протокол № 2/06.06.2022 г. са Приложение № 1 – справка с 

информация от Асоциация по ВиК – Стара Загора, изискана от Министерството на околната 

среда и водите и Приложение № 2 – писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Стара Загора с изх. № ЦУ-521 от 01.06.22 г. /наш вх. № АВиК-ОС-2-[17] от 02.06.22 г./. 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р НАСКО ВАСИЛЕВ 

Председател на Асоциация по ВиК на  

обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора 

 

 

 

Изготвил: 

Красимира Маринова      

Главен секретар на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от  

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора 
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