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ПРОТОКОЛ №22 

ОТ ПРОВЕДЕНО НЕПРИСЪСТВЕНО  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 

АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, 

ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ ЕООД – ХАСКОВО 

Днес, 09.03.2021 г. (вторник), в сградата на Областна администрация Хасково с адрес: гр. 

Хасково, пл. „Свобода“ №5 от 11 ч. се проведе неприсъствено 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 Димитровград 14.14 % 

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 Стамболово 1.57 % 

Община Тополовград 3.08 % 

Община Харманли 6.58 % 

Община Хасково 24.85 % 

 

Съгласно заповед № ЧР-04-1/01.03.2021 г. на областния управител г-жа Стефка Здравкова, 

поради излизането й в платен годишен отпуск по смисъла на чл.161, ал.1 от Изборния кодекс, 

функциите на областен управител на област с административен център град Хасково се изпълняват 

от Митко Петров – Заместник областен управител. 

Г-н Митко Петров определи Димитрина Добрева – фин. експерт в АВиК Хасково за 

служител, който да изготви списък на получените документи, да извърши проверка за редовност на 

заседанието съгласно чл.14, ал.2 от ПОДАВИК и изчисли гласовете съгласно получените мандати 

(решения). 

Съгласно чл.14, ал.2 от ПОДАВИК неприсъствените заседания се провеждат, ако в 

сроковете, посочени в поканата, са получени мандатите (решенията) на представителите на 

държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети от всички гласове в общото 

събрание т.е. 66,67 %. 

С изпратената от председателя покана до членовете на асоциацията за свикване на редовно 

заседание на Общото събрание на АВиК бе определен срок до 05.03.2021 г. за представяне на 

решения (мандати) по точките от дневния ред. 

В посочения срок в АВиК Хасково са получени документи, включени с изготвения списък 

по чл.12а, ал.2 от ПОДАВИК, от: 

 Община Любимец, Община Стамболово, Община Свиленград, Община Хасково, 

Община Ивайловград, Община Симеоновград и Община Харманли. 

 Държавата - Решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството 

и Пълномощно от министъра на околната среда и водите за позицията и мандата на държавата, 

притежаваща 35% от гласовете в Общото събрание на АВиК. 

 Общият брой притежавани гласове от общините и държавата, изпратили мандати (решения) 
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в определения срок е 80,78% - изпълнено е изискването на чл. 14, ал. 2 от ПОДАВИК за провеждане 

на заседанието. 

 

Дневния ред на заседанието се състои от следните точки: 

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

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2020г. 

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

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Хасково за 2020 г. 

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

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2020 г. 

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2021 г. 

5. Други 

 

Предложения за решения по точките от дневния ред : 

По т. 1 – Предложение за Решение:  

На основание чл. 198в, ал.4, т.10 от Закона за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., 

посл.  изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г.) и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г., посл. 

изм. и доп. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2021г.), 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 2020 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 (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.3 от 

12 Януари 2021г.), 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 2020 г. 

По т. 3 – Предложение за Решение: 

На основание чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството (обн. ДВ. бр.95 от 8 декември 2015г., 

посл. доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.), 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 2020г.  

По т. 4 – Предложение за 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 обн. ДВ, бр. 66 от 8 

август 2014 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2021г.), Общото събрание на Асоциация по 

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

канализация” ЕООД – Хасково, приема бюджета на Асоциацията за 2021 г.  

 

Съгласно чл.14, ал.3 от ПОДАВИК решенията на общото събрание на асоциацията се вземат 

с мнозинство от три четвърти от гласовете, получени с мандатите (решенията) на представителите 

на държавата и общините – т.е. необходими са 60,59% за вземане на решение. 

С Решение №РД-02-14-197/01.03.2021 г. (вх.№ АВиК-РД-19-17-(6)/01.03.2021г.) министъра 

на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова дава мандат на областния 

управител на област Хасково, в качеството му на председател на Асоциация по ВиК  на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Хасково за представяне на 

позицията на държавата по точките от дневния ред: по т.1 – за приемане на годишния отчет за 

дейността на Асоциацията за 2020 г; по т.2 – за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на 

Асоциацията за 2020 г. ; по т. 3 – решенията са на основание чл.198в, ал.3, т.2 във връзка с чл.198в, 
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ал.5, т.7 от Закона за водите и съгласно чл.16, т. 11 от ПОДАВИК; по т.4 – за приемане на бюджета 

на Асоциацията за 2021 г. 

С пълномощно № 15-00-55/25.02.2021 г. (вх.№ АВиК-РД-19-17-(5)/25.02.2021г.) министъра 

на околната среда и водите г-н Емил Димитров упълномощава областния управител на област 

Хасково да представлява държавата и гласува по предложения дневен ред, както следва: по т.1 – за 

приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК  на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Хасково за 2020 г. ; по т.2 - за приемане на отчета за 

изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК  на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Хасково за 2020 г.; по т.3 – за приемане на годишен 

финансов отчет на Асоциация по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация “ ЕООД – Хасково за 2020 г.; по т.4 – за приемане на бюджет на Асоциация по ВиК  

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

2021 г. 

С писмо от зам. кмета на Община Любимец инж. Тодор Милев с изх.№Л-137#2/11.02.2021 г., 

вх.№АВиК-РД-19-17-(3)/11.02.2021 г. е получено решение №167/29.01.2021г. на Общински съвет 

Любимец, с мандат представителя на община Любимец в Общото събрание на АВиК да изрази 

позицията на Общински съвет Любимец, както следва: по т. 1 – приема годишния отчет за дейността 

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

ЕООД – Хасково за 2020 г; по т.2 – приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК  

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

2020 г.; по т.3 – приема годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК  на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Хасково за 2020 г.; по т.4 – приема бюджет 

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

ЕООД – Хасково за 2021 г. 

С писмо от кмета на Община Стамболово г-н Аднан Йълдъз с изх.№С-621/22.02.2021 г. , 

вх.№АВиК-РД-19-17-(4)/22.02.2021 г. е получено решение №128/29.01.2021 г. на Общински съвет 

Стамболово за мандат за представителя на община Стамболово в Общото събрание на АВиК и 

съгласувана позиция на Общински съвет Стамболово, както следва: по т. 1 – „ЗА“; по т.2 – „ЗА“; по 

т.3 – „ЗА“; по т.4 – „ЗА“. 

С писмо от кмета на Община Свиленград г-н Анастас Карчев с изх.№И-СЕОС-139/01.03.2021 

г., вх.№АВиК-РД-19-17-(7)/01.03.2021 г. е получено решение №434/24.02.2021 г. на Общински 

съвет Свиленград, с което решение се упълномощава кмета на общината да изрази позицията на 

Община Свиленград като гласува положително по предложения дневен ред. 

С писмо от кмета на Община Хасково г-н Станислав Дечев с изх.№15-54-1/02.03.2021 г., 

вх.№АВиК-РД-19-17-(8)/02.03.2021 г. е получено решение №296/26.02.2021 г. на Общински съвет 

Хасково, с което решение се дава мандат на г-н Дечев за участие в заседанието и се съгласува 

позицията по точките от дневния ред, както следва: по т. 1 – „ЗА“; по т.2 – „ЗА“; по т.3 – „ЗА“; по 

т.4 – „ЗА“. 

С писмо от кмета на Община Ивайловград г-жа Диана Овчарова с изх.№06-00-26/1/05.03.2021 

г., вх.№АВиК-РД-19-17-(9)/05.03.2021 г. е получено решение №26/02.03.2021 г. на Общински съвет 

Ивайловград, с което решение се дава мандат на зам.-кмета на общината г-жа Светла Моллова  за 

участие в заседанието с позиция по точките от дневния ред, както следва: по т. 1 – приема годишния 

отчет за дейността на Асоциация за 2020 г ; по т.2 – приема отчета за изпълнение на бюджета на 

Асоциацията за 2020 г ; по т.3 – приема годишния финансов отчет на Асоциацията за 2020 г.; по т.4 

– приема бюджета на Асоциацията за 2021 г. 

С писмо от кмета на Община Симеоновград г-жа Милена Рангелова с изх.№С-1604/05.03.2021 

г., вх.№АВиК-РД-19-17-(10)/05.03.2021 г. е получено решение №138/26.02.2021 г. на Общински 

съвет Симеоновград, с което решение се дава мандат на г-жа Рангелова за участие в заседанието и 

се съгласува позицията по точките от дневния ред, както следва: по т. 1 – „ЗА“; по т.2 – „ЗА“; по т.3 

– „ЗА“; по т.4 – „ЗА“. 
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С писмо от кмета на Община Харманли г-жа Мария Киркова с изх.№ОХ-02-25-/1//04.03.2021 

г., вх.№АВиК-РД-19-17-(11)/05.03.2021 г. е получено решение №279/24.02.2021 г. на Общински 

съвет Харманли, с което решение се дава мандат на г-жа Киркова и се съгласува позицията по 

точките от дневния ред, както следва: по т. 1 - общото събрание на Асоциация по ВиК  на 

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

годишния отчет за дейността на асоциацията за 2020 г.; по т.2 - общото събрание на Асоциация по 

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

приема отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2020 г.; по т.3 - 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 2020г.; по т.4 - общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на 

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

бюджета на Асоциацията за 2021 г.  

Съгласно гореописаните получени мандати (решения) от членовете на асоциацията се взеха 

следните решения: 

 

По т. 1 от дневния ред  

 

Община/Държава 
% в Общо 

събрание За Против 

Въздържал 

се 

Държава 35.00 35.00     

Община Димитровград 14.14       

Община Ивайловград 1.70 1.70     

Община Любимец 2.70 2.70     

Община Маджарово 0.44       

Община Минерални бани 1.56       

Община Свиленград 6.07 6.07     

Община Симеоновград 2.31 2.31     

Община Стамболово 1.57 1.57     

Община Тополовград 3.08       

Община Харманли 6.58 6.58     

Община Хасково 24.85 24.85     

Общо: 100.00 80.78 0.00 0.00 

 

С необходимото мнозинство от  ¾ от гласовете получени с мандатите (решенията) на 

представителите на държавата и общините се взе 

 

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 2020 г. 
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По т. 2 от дневния ред  

 

Община/Държава 
% в Общо 

събрание За Против 

Въздържал 

се 

Държава 35.00 35.00     

Община Димитровград 14.14       

Община Ивайловград 1.70 1.70     

Община Любимец 2.70 2.70     

Община Маджарово 0.44       

Община Минерални бани 1.56       

Община Свиленград 6.07 6.07     

Община Симеоновград 2.31 2.31     

Община Стамболово 1.57 1.57     

Община Тополовград 3.08       

Община Харманли 6.58 6.58     

Община Хасково 24.85 24.85     

Общо: 100.00 80.78 0.00 0.00 

 

С необходимото мнозинство от  ¾ от гласовете получени с мандатите (решенията) на 

представителите на държавата и общините се взе 

 

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 2020 г. 

 

По т. 3 от дневния ред  

 

В полученото Решение №РД-02-14-197/01.03.2021 г. (вх.№ АВиК-РД-19-17-(6)/01.03.2021г.) 

на министъра на регионалното развитие и благоустройството по т.3 от дневния ред на заседанието 

е посочено, че решенията са на основание чл.198в, ал.3, т.2 във връзка с чл.198в, ал.5, т.7 от Закона 

за водите и съгласно чл.16, т. 11 от ПОДАВИК. 

С оглед на горепосоченото, решение по т.3 от дневния ред на заседанието - Приемане на 

годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2020 г. не е от компетенциите на Общото 

събрание на АВиК Хасково и не подлежи на гласуване. 

 

 

По т. 4 от дневния ред  

 

Община/Държава 
% в Общо 

събрание За Против 

Въздържал 

се 

Държава 35.00 35.00     

Община Димитровград 14.14       

Община Ивайловград 1.70 1.70     

Община Любимец 2.70 2.70     

Община Маджарово 0.44       

Община Минерални бани 1.56       

Община Свиленград 6.07 6.07     
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Община Симеоновград 2.31 2.31     

Община Стамболово 1.57 1.57     

Община Тополовград 3.08       

Община Харманли 6.58 6.58     

Община Хасково 24.85 24.85     

Общо: 100.00 80.78 0.00 0.00 

 

 С необходимото мнозинство от  ¾ от гласовете получени с мандатите (решенията) на 

представителите на държавата и общините се взе 

 

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 

Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, приема бюджета на Асоциацията за 2021 г.  

 

 

Съгласно чл. 15 ал. 6 от ПОДАВИК  екземпляр от протокола, подписан от лицата по чл.15 

ал. 3 , се изпраща на общинските съвети на общините – членове на асоциацията, министъра на 

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

Приложения: 

1. Списък по чл.12а, ал.2 от ПОДАВИК на получените документи 

2. Писма 9 бр. – с вх. номера от АВиК-РД-19-17-(3) до АВиК-РД-19-17-(11), описани в 

списъка на получените документи 

 

 

 

За Областен управител и Председател АВиК Хасково:      П 

/ Заповед ЧР-04-1/01.03.2021 г./ 

                                                                                               Митко Петров 

 

 

Протоколист и преброител на гласовете:          П 

                                                                 Димитрина Добрева           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

           СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

Във връзка с неприсъствено редовно заседание на Общото събрание на АВиК Хасково, насрочено 

за 09.03.2021 г. 

 

1. Решение № 167/29.01.2021 г. на Общински съвет Любимец, писмо с вх.№ АВиК-РД-19-17-

(3)/11.02.2021 г. 

2. Решение № 128/29.01.2021 г. на Общински съвет Стамболово, писмо с вх.№ АВиК-РД-19-

17-(4)/22.02.2021 г. 

3. Пълномощно № 15-00-55/25.02.2021 г. от министъра на околната среда и водите, вх.№ 

АВиК-РД-19-17-(5)/25.02.2021 г. 

4. Решение № РД-02-14-197/01.03.2021 г. на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството,  писмо с вх.№ АВиК-РД-19-17-(6)/01.03.2021 г. 

5. Решение № 434/24.02.2021 г. на Общински съвет Свиленград, с писмо с вх.№ АВиК-РД-19-

17-(7)/01.03.2021 г. 

6. Решение №296/26.02.2021 г. на Общински съвет Хасково, с писмо с вх.№ АВиК-РД-19-17-

(8)/02.03.2021 г. 

7. Решение №26/02.03.2021 г. на Общински съвет Ивайловград, с писмо с вх.№ АВиК-РД-19-

17-(9)/05.03.2021 г. 

8. Решение №138/26.02.2021 г. на Общински съвет Симеоновград, с писмо с вх.№ АВиК-РД-

19-17-(10)/05.03.2021 г. 

9. Решение №279/24.02.2021 г. на Общински съвет Харманли, с писмо с вх.№ АВиК-РД-19-17-

(11)/05.03.2021 г. 

 

 

 

За Областен управител и Председател АВиК Хасково:        П 

/ Заповед ЧР-04-1/01.03.2021 г./ 

                                                                                               Митко Петров 

 

 

Изготвил:                                П 

               Д. Добрева – фин. експерт АВиК Хасково 

 

 

 


