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ПРОТОКОЛ №16 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ ЕООД – ХАСКОВО 

Днес, 01.03.2018 г. (четвъртък), 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-

157/19.02.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

Пълномощно № 15-00-55/28.02.2018 г. от министъра на околната среда и водите 

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

– представител съгласно Решение № 887/22.02.2018 г. на ОБС Димитровград 

3. За Община Ивайловград – Красен Кръстев – зам.-кмет, представител съгласно 

Решение № 25/27.02.2018 г. 

4. За община Любимец – инж. Тодор Милев – зам.-кмет – представител съгласно 

Решение № 316/31.01.2018 г. 

5. За Община Свиленград – инж. Георги Манолов, кмет, съгласно Решение № 

785/28.02.2018 г. 

6. За Община Симеоновград – Милена Рангелова – кмет, представител съгласно 

Решение № 241/27.02.2018 г. 
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7. За Община Стамболово – Марем Черибашлъ – зам.-кмет - без решение на ОБС 

Стамболово за позиция и мандат 

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

465/28.02.2018 г. 

9. За Община Хасково – Добри Беливанов – кмет, представител съгласно Решение № 

617/23.02.2018 г. 

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

присъстваха представители на общините: Маджарово, Минерални бани и Тополовград. 

Съгласно изискването на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите, след проверка за 

наличието на кворум – 93,35%, 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-02-14-157/19.02.2018 г. на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 15-00-

55/28.02.2018 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 2017г. 

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

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2017 г. 

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

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2017 г. 

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

от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2018 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 (обн. ДВ, бр. 

66 от 8 август 2014 г.), Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация 
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на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

Хасково, приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2017 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.), 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 2017 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. изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 декември 2016г.), 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 2017г.  

По т. 4 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 198в, ал.4 , т. 4 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.), Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация 

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

Хасково, приема бюджета на Асоциацията за 2018 г.  

По т. 5 от дневния ред не бяха изпратени предложения за обсъждане. 

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Председателят разясни, че съгласно 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 (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.) редовното събрание на АВиК, което се 

провежда веднъж годишно, приема годишен отчет за дейността на Асоциацията. Отчетът е 

изпратен в срок до всички членове на Асоциацията, както и до МРРБ и МОСВ, като в него 

са описани всички заседания и взетите решения от Общото събрание, получените сигнали 

и оплаквания, проведените срещи с Оператора, извършени проверки и комисии. 

Представени бяха и решенията на общинските съвети по т.1. 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 (обн. ДВ, бр. 

66 от 8 август 2014 г.), 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 2017 г. 

ЗА: 93,35 % 

ПРОТИВ: НЯМА 
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ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: НЯМА 

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

чл. 198в ал.9. 

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Председателят разясни, че съгласно чл. 9 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация на редовното заседание на 

Асоциацията се приема отчетът за изпълнението на бюджета. 

Г-н Г.Манолов зададе въпрос във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.  – по 

точно дали има общини, който не са внесли вноските си съгласно приетия бюджет и дали 

общините са информирани за тези несъбрани вноски. 

Г-жа Д.Добрева отговори, че има три общини, които имат неплатени вноски 

съгласно приетия бюджет за 2017 г. Това са общините Любимец, Минерални бани и 

Димитровград. Също така разясни, че съгласно чл.19, ал.3 от ПОДАВИК, при забава на 

плащане, членовете отговарят пред асоциацията за причинени вреди по общия ред. 

Д.Добрева информира , че периодично поддържа контакт с общините с неплатени вноски и 

уведоми присъстващите, че след провеждане на заседанието ще бъдат изпратени 

уведомителни писма до всички общини за дължимите от тях вноски. 

Представени бяха и решенията на общинските съвети по т. 2. 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 (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.), 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 2017 г. 

ЗА: 93,35 % 

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 

Председателят уточни, че годишният финансов отчет ( ГФО) е съставен съгласно 

счетоводната политика на Асоциацията, изцяло е съобразен със Закона за счетоводството и 

Националните счетоводни стандарти за финансова отчетност. Съставните части на ГФО са: 

счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за 

собствения капитал и приложения. Същият е предварително изпратен на членовете, ведно 

с поканата за провеждане на Общото събрание. 

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

гласуване Общото събрание взе следното: 
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РЕШЕНИЕ  

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

2015г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 декември 2016г.), 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 2017г.  

ЗА: 93,35% 

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  

Председателят  разясни, че съгласно чл. 21 от Правилника за организацията и 

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

2014 г.) Бюджетът на асоциацията се приема не по-късно от 60 дни след приемане на 

постановлението за изпълнение на държавния бюджет. Получено е и писмо  от МРРБ 

относно окончателния размер на вноската на държавата в бюджета на АВиК - не по-голяма 

от 15 000 лв. 

Представени бяха и 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 (обн. ДВ, 

бр. 66 от 8 август 2014 г.), Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация 

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

Хасково, приема бюджета на Асоциацията за 2018 г.  

ЗА: 93,35% 

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. 

Г-н Манолов: Общината има изготвени инвестиционни проекти за реконструкция на 

редица улици и финансиране от МРРБ, но няма изготвена Подробна инвестиционна 

програма на Ви К оператора за 2018 година, което затруднява нашата работа.  Другите ВиК 

оператори изготвят такива подробни инвестиционни програми  и  работят по друг начин и 

не се отнасят по този начин към общините и техните искания, например в Стара загора или 

Враца. 
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Т.Димитрова: Други асоциации , с които сме разговаряли като Русе и Стара Загора 

имат представени такива програми за 2018 година .На предстоящата  редовна среща с Ви К 

през март, за датата на която ще Ви уведомим допълнително, нека да има и ваши 

представители, за да зададат конкретни въпроси. 

Т.Милев: ВиК минаха по тъча,  отново отклониха всички наши искания, представени 

на предишната редовна  среща с тях. Не трябва ли да се удължи срока на действие на 

предишния бизнес план, щом нямат одобрен за миналата и тази година?Нищо не се случва, 

втора година работят по същия начин, без одобрен бизнес план и инвестиционна програма. 

Ст.Дечев: Това, което притеснява ВиК оператора е, че имат много аварийни разходи 

и разходи за лабораторни проби на водата  във връзка с открития уран и алфа 

радиоктивността и нямат достатъчно пари. 

Д.Добрева: След изготвянето й, подробната  инвестиционната програма  следва да 

бъде подложена на   гласуване от общото събрание на АВиК.  

Ст.Дечев: Некоректна  е датата на изпращане на фактури от ВиК оператора за 

извършени инвестиции в края на годината  след като бюджета вече е приет за следващата 

година. Ангажирам се да разговарям с управителя на ВиК да осигурят инвестиционна 

програма за 2018 година до датата на провеждане редовната среща, която ще се проведе 

през месец март. 

Т.Милев: Две са програмите:  едната е  в бизнес плана и една подробна за годината. 

Г.Манолов: Формално е отношението към нас , общините,това не е нормален начин 

на работа. 

Ст.Дечев: При тях оправданията са, че стойността на лабораторните  проби от  

водата, които заплащат, намаляват бюджета им за инвестиции.Те са длъжни да имат 

изготвена програма, по която да се движат. 

Д.Беливанов: Събираме се, вземаме становище, а те не ни уважават. Да сменим 

оператора. 

Г.Кръстева: Искам да попитам кога ще се организира среща в Димитровград с 

консултантите за подробно разяснение на процеса по присъединяване на ВиК дружеството 

ни. Държа да дойдат консултантите и ще повикам журналисти да отразят срещата, за да 

информираме населението. Искам да можем да задаваме въпросите си  директно. 

Т.Димитрова: Колежката Вълканова ни информира , след запитване  по електронната 

поща  до госпожа Петя Колчева, ръководител на екипа консултанти, че те са длъжни да 

разговарят с нас само чрез МРРБ. 

 

Поради  изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

Протоколът съдържа  6 /шест/ 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                                                                               


