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ПРОТОКОЛ №18 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ “ ЕООД – ХАСКОВО 

Днес, 01.03.2019 г. (петък), в сградата на Областна администрация Хасково с адрес: гр. 

Хасково, пл. „Свобода“ №5 от 11 ч. се проведе редовно заседание на Общото събрание на членовете 

на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Хасково със следното съотношение на гласовете в 

съответствие с изискванията на чл.198в, ал.8 от ЗВ и чл.8, ал.2 от ПОДАВиК: 

Представител на държава /община Процентно съотношение на гласовете в 

АВиК - Хасково 

Държавата 35 % 

Община Хасково 24.85% 

Община Ивайловград 1.70 % 

Община Любимец 2.70% 

Община Маджарово 0.44 % 

Община Минерални бани 1.56 % 

Община Свиленград 6.07 % 

Община Симеоновград 2.31 % 

Община Харманли  6.58% 

Община Стамболово 1.57 % 

Община Димитровград 14.14% 

Община Тополовград 3.08% 

 

Съгласно чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК 

участниците се регистрираха в подготвения за целта списък на присъстващите с право на глас.  

В списъка  подписи положиха: 

1. За Държавата – Станислав Дечев - Областен управител на област Хасково и Председател на 

Асоциация по ВиК – Хасково, съгласно Решение № РД-02-14-187/26.02.2019 г. на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 15-00-55/30.01.2019 г. от министъра 

на околната среда и водите. 

2. За Община Димитровград – Гергана Кръстева – Председател на ОБС Димитровград – 

представител съгласно Решение № 1183/31.01.2019 г. г. на ОБС Димитровград 

3. За Община Ивайловград – Кръстю Делииванов – зам.-кмет, представител съгласно Решение 

№ 23/12.02.2019 г. 

4. За община Любимец – инж. Тодор Милев – зам.-кмет – представител съгласно Решение № 

449/31.01.2019 г. 

5. За Община Свиленград – инж. Георги Манолов-кмет, съгласно Решение № 1084/27.02.2019 

г. 

6. За Община Симеоновград – Милена Рангелова – кмет, представител съгласно Решение № 

316/28.02.2019 г. 

7. За Община Харманли  – Мария Киркова – кмет, представител съгласно Решение № 

631/27.02.2019 г. 

8. За Община Хасково – Велин Балкански –зам.- кмет, представител съгласно Решение № 

842/22.02.2019 г. 

9. За Община Маджарово  – инж. Милко Армутлиев – кмет, представител съгласно Решение 

№ 236/28.02.2019 г. 

Участниците представиха решенията на общинските съвети за позиция и мандат. Не 

присъстваха представители на общините: Минерални бани ,  Тополовград и Стамболово. 
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Съгласно изискването на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите, след проверка за наличието на 

кворум – 93,79%, заседанието беше открито от председателя на асоциацията г-н Станислав Дечев . 

 За протоколист във връзка с чл. 15, ал.1 от ПОДАВИК беше определена Таня Димитрова – 

ВиК експерт в АВиК – Хасково. За преброител на кворума и гласовете, съгласно чл. 12, ал. 8 от 

ПОДАВИК, беше определена  Димитрина Добрева – фин.експерт на АВиК – Хасково. 

Председателят информира участниците за получения от Министерството на околната среда 

и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството мандат за провеждане 

на заседанието и представяне позицията на държавата по предварително представения дневен ред 

съгласно Решение № РД-02-14-187/26.02.2019 г. на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и Пълномощно № 15-00-55/30.01.2019 г. от министъра на околната среда и 

водите. 

Заседанието се проведе при следния: 

ДНЕВЕН РЕД 

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

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2018г. 

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2018 г. 

3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2018 г. 

4. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2019 г. 

5. Други 

 

Съгласно чл. 10, ал. 5 и  ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация до членовете на АВиК бяха предварително изпратени писмените 

материали, свързани с дневния ред, както и  предложенията за решения по точките от дневния ред 

както следва: 

По т. 1 –  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  РЕШЕНИЕ:  

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 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – Хасково, приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2018 г. 

По т. 2 –  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, 

приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2018 г. 

По т. 3 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – Хасково приема годишния финансов отчет (ГФО) на Асоциацията за 2018 г.  

По т. 4 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 198в, ал.4 , т. 9 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 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – Хасково, приема бюджета на Асоциацията за 2019 г.  
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ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Представени бяха решенията на общинските съвети по т.1. и след проведено гласуване 

Общото събрание взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

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 водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, приема годишния отчет за дейността на 

Асоциацията за 2018 г. 

ЗА: 93,79 % 

ПРОТИВ: НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: НЯМА 

Решението беше прието с необходимото мнозинство / ¾ от присъстващите/ съгласно чл. 

198в ал.9. 

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представени бяха  решенията на общинските съвети по т. 2. и след проведено гласуване Общото 

събрание взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

Хасково, приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2018 г. 

ЗА: 93,79 % 

ПРОТИВ: НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: НЯМА 

Решението беше прието с необходимото мнозинство / ¾ от присъстващите/ съгласно чл. 

198в ал.9. 

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Представени бяха решенията на общинските съвети по т. 3. След проведено гласуване 

Общото събрание взе следното: 

РЕШЕНИЕ  

На основание чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – Хасково приема годишния финансов отчет (ГФО) на Асоциацията за 2018г.  

ЗА: 93,79% 

ПРОТИВ: НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: НЯМА 

Решението беше прието с необходимото мнозинство / ¾ от присъстващите/ съгласно чл. 

198в ал.9. 

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представени бяха решенията на общинските съвети по т.4. След проведено гласуване Общото 

събрание взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

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

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на 
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Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, приема бюджета на Асоциацията за 2019 г.  

ЗА: 93,79% 

ПРОТИВ: НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: НЯМА 

Решението беше прието с необходимото мнозинство / ¾ от присъстващите/ съгласно чл. 

198в ал.9. 

По т.5– „Други“ 

Г-н Дечев даде думата на присъстващите. 

Във връзка с изпълнението на  бюджета на асоциацията  Д. Добрева – фин. експерт  на           

АВиК поясни, че има три общини, които имат неплатени вноски за изминали години съгласно 

приетия бюджет за 2018 г. Това са общините Димитровград, Стамболово и Хасково. Д. Добрева 

информира, че след провеждане на заседанието ще бъдат изпратени уведомителни писма до всички 

общини за дължимите от тях вноски. 

Т. Димитрова - ВиК инженер към АВиК – Хасково запозна присъстващите с проблемите , 

разисквани на редовната среща с ВиК оператора , която се проведе на 28.02.2019 г. и с 

необходимостта от предоставяне на строителна документация  и разрешения за водоползване и 

заустване на ВиК оператора за обекти, изградени от общините. 

По време на редовната среща с ВиК оператора г-н Каракехайов – гл. инженер е съобщил  

също, че  ще  представят до края  на месец март  подробна инвестиционна програма за 2019 г. на 

ВиК оператора пред АВиК. 

Експлоатацията на вътрешната водопроводна мрежа на селата Белополци и Планинец ( общ. 

Ивайловград) ВиК оператора счита за икономически неизгодни за дружеството въпреки, че те са 

вписани в Приложение 1 към Договора с оператора, обясни г-жа Димитрова. 

По този повод г-н М.  Армутлиев каза, че водоснабдителна мрежа на селата Малко Брягово, 

Горен Главанак и Малко Попово въпреки наличието на водомери и подменени тръби не се приема 

за стопанисване от ВиК оператора. Същите населени места са с гравитачно водоснабдяване, което 

не изисква разходи за електроенергия. Кметът на Маджарово сподели, че има проблеми с 

изисквания на РЗИ във връзка със стопанисването  на вътрешната водопроводна мрежа на тези села.  

Г-н  Г. Манолов обясни , че община Свиленград работи по редица ВиК проекти със средства 

от заеми, които изплаща,  защото не може да разчита на капацитета на ВиК оператора да се справи 

с проблемите. 

Г-н Дечев обясни , че като търговско дружество Ви К оператора също може да вземе заем за 

да реши някои проблеми . 

Поради  изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

Протоколът съдържа  4 /четири / страници, като неразделна част от него  е „Списък на 

присъстващите с право на глас“. Съгласно чл. 15 ал. 5  екземпляри от Протокола, подписани от 

лицата по чл.15 ал. 2 , се изпращат на общинските съвети на общините – членове на асоциацията, 

министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите. 

 

Протоколист: Таня Димитрова – ВиК експерт: П 

 

Преброител на кворума и гласовете – Димитрина Добрева – фин. експерт: П 

 

 

Председател на Асоциация по ВиК – Хасково – Станислав Дечев: П                                                                                 


