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ПРОТОКОЛ №20 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА 

ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ ЕООД – 

ХАСКОВО 

Днес, 30.06.2020 г. (вторник), в сградата на Областна администрация Хасково с адрес: гр. 

Хасково, пл. „Свобода“ №5 от 11 ч. се проведе извънредно 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 присъстващите с право на глас се регистрираха в подготвения за целта списък.  

В списъка  подписи положиха: 

1. За Държавата – Стефка Здравкова - Областен управител на област Хасково и Председател 

на Асоциация по ВиК – Хасково, съгласно Решение № РД-02-14-469/18.06.2020 г. на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 15-00-55/23.06.2020 г. от Министъра 

на околната среда и водите. 

2. За Община Димитровград – Юлиян Семерджиев – заместник-председател на Общински 

съвет Димитровград – представител съгласно Решение № 241/25.06.2020 г.  

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

№ 69/29.06.2020 г. 

4. За Община Маджарово – Милен Иванов – председател на Общински съвет  Маджарово – без 

решение на Общински съвет Маджарово за участие и представяне на позиция по дневния ред 

5. За Община Минерални бани – Нуртин Сабри – зам.-кмет - представител съгласно Решение 

№130/12.06.2020 г. 

6. За Община Стамболово – Ибрам Тахир – зам.- кмет – без решение на Общински съвет  

Стамболово за позиция по дневния ред  

7. За Община Хасково – Станислав Дечев – кмет, представител съгласно Решение № 

122/26.06.2020 г. 

    Присъстващите с право на глас представиха решенията на общинските съвети за позиция и 

мандат с изключение на представителите на Община Стамболово и Община Маджарово. При 

липсата на представени решения на общинските съвети процентите на община Маджарово не бяха 

включени при изчисляване на кворума и при гласуване по точките от дневния ред, а процентите на 

Община Стамболово не бяха включени при гласуване по точките от дневния ред. 
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 На заседанието не присъстваха представители на общините Любимец, Свиленград, 

Симеоновград, Тополовград и Харманли. 

     На заседанието присъства г-н Тодор Марков – управител на „Водоснабдяване и канализация 

“ ЕООД  Хасково. 

 За преброител на кворума и гласовете, съгласно чл. 12, ал. 8 от ПОДАВИК, беше определена  

Димитрина Добрева – фин. експерт в АВиК – Хасково. За протоколист във връзка с чл. 15, ал.1 от 

ПОДАВИК беше определена Таня Димитрова – ВиК инженер в АВиК Хасково.    

Изпълнено бе изискването на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите за кворум за провеждане на 

заседанието (присъствие на членове на асоциацията, които притежават не по-малко от две трети от 

всички гласове). При присъствие на членове притежаващи 78,82% от гласовете, заседанието се 

проведе при следния 

  
ДНЕВЕН РЕД : 

1. Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2017 – 2021 г. 

2. Други 

 

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. 

 

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представени бяха решенията на общинските съвети по т.1.: 

 

ЗА: 36,56% 

ПРОТИВ: 1,70% 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 38,99% 

 

Общото събрание на АВиК Хасково НЕ ВЗЕ решение по т.1 от дневния ред 

Съгласно чл. 198в ал.9 от Закона за водите решенията на общото събрание на асоциацията 

се вземат с мнозинство от ¾ от гласовете на присъстващите, в случая – 59,12% 

              Госпожа  Здравкова даде думата на г-н Марков за изказване. 

            Господин Марков благодари и  обясни, че разглежданият бизнес план е изготвен във връзка 

със законови изисквания за  асоциирането на община  Димитровград, община Тополовград и 

Община Стамболово, които се присъединяват съгласно сключеното допълнително споразумение 

към договора с АВ и К Хасково.  

 От 2012 година цената на водата не се е променила, въпреки нарасналите цени на 

електроенергията и  повишената минимална работна заплата , което се отразява на  финансовото 

състояние на дружеството. Господин Марков подчерта, че 60% от  личния състав  работи на 

минимална работна заплата. През последните години дружеството е успяло да  намали количеството 

на потребяваната  електроенергия чрез въвеждането на автоматични системи тип SKADA.Те 

позволяват да се следи в реално време нивото на резервоарите и работата на помпените агрегати. 

          Стойността на помпените агрегати също е част от ценообразуването при определяне  цената 

на водата. Водата за цялата област се подава от помпажни кладенци. Поради липсата на язовири и 

повърхностни води на територията на областта водата се подава от подземни водоизточници и се 

препомпва трикратно до водовземните кули на град Хасково. Чести са авариите по износената над 

40 годишна водопроводна мрежа, горят помпени агрегати. В стойността на водата се включва и 

стойността на натриевия хипохлорид  за обеззаразяване .Засега се справяме, обясни  той , въпреки 
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5 –та  поредна сушава година  и тенденцията на намаляване на водните запаси в подземните 

водоносни пластове .Ако няма достатъчно снегове няма как да се възстановят подземните водни 

тела. Не сме били на режим в град Хасково. Хората си плащат, събираемостта е 95 процента. 

          Проблемите с качеството на водата  за около три години наложиха допълнителни разходи за 

25 водоноски, ежедневна дезинфекция , наем за водоноските,  транспортни разходи за доставка   от 

40 км на вода за града. С помощта на община Хасково институциите и  правителството  бяха 

изградени 8 –те нови кладенеца и двата свързващи водопровода, благодарение на които се 

справихме с  внезапното намаление на количеството поради изключване  на някои водоизточници. 

Над 1 милион лева са похарчени за водоноски.  

         Такова е реалното състояние на дружеството , все още не е плачевно и се надявам както и 

досега да не останем без вода, така важна за всички нас. което е наше главно задължение като 

дружество, заяви господин Марков. 

         Благодаря на всички, които са прочели и гласували за бизнес плана, каза той. 

         Госпожа Здравкова благодари на  г-н Марков и заяви, че поради изчерпване на дневния ред 

закрива заседанието. 

                                                                     

        Неразделна част от протокола  е „Списък на присъстващите с право на глас“. Съгласно чл. 15 

ал. 5  екземпляр от Протокола, подписан от лицата по чл.15 ал. 2 , се изпраща 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 инженер АВиК - п 

 

Преброител на кворума и гласовете: Димитрина Добрева – фин. експерт АВиК - п 

 

 

Председател на Асоциация по ВиК – Хасково: Стефка Здравкова - п                                                                                


