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П Р О Т О К О Л 

№ 14 
от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Смолян 

 

 

 

  

 Днес, 06.01.2021 г., на основание чл. 15, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК), се състави 

настоящият протокол за проведено извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД гр. Смолян. 

 

Във връзка с удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка на 

територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на 

COVID-19, считано от 1 декември 2020 г. до 31 януари 2021 г., съществуващата 

непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, на основание Решение № 

855/ 25.11.2020г. на Министерския съвет и чл. 6а, ал. 1 от Закон за мерките и действията 

по време на извънредното положение, на 16.12.2020 г. от 11:00 ч. (онлайн), чрез 

видеоконферентна връзка посредством Електронната платформа „ZOOM“ се 

проведе неприсъствено извънредно заседание на Общото събрание на АВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян. 
 

В самото начало Председателя на АВиК – Смолян откри общото събрание, като 

приветства членовете на Асоциацията, след което извърши проверка на необходимият 

кворум обуславящ редовно провеждане на заседанието, съобразно предварително взетите 

решения на общинските съвети и участващите представители във видеоконферентната 

връзка, както следва: 

 

 

1. Представител на държавата: 

Г-н Недялко Славов – Областен управител на област Смолян – 35 на сто от 

гласовете, надлежно упълномощен, с мандати, както следва: 

- от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с Решение № РД -

02-14-1169/08.12.2020 г.; 

- от Министерство на околната среда и водите с Пълномощно №15-00-

87/08.12.2020г. 
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2. Представител на Община Баните: 

Г-жа Зорка Маджарова – Заместник - Кмет на Община Баните – 2,63 на сто от 

гласовете, надлежно упълномощена с Решение № 105 от 20.11.2020 г. на Общински съвет 

– Баните; 

 

3. Представител на Община Борино: 

Г-н Мустафа Караахмед – Кмет на Община Борино – 1,94 на сто от гласовете, 
надлежно упълномощен с Решение № 131 от 25.11.2020 г. на Общински съвет – Борино; 

 

4. Представител на Община Девин: 

Г-н Здравко Иванов – Кмет на Община Девин – 6,95 на сто от гласовете, 

надлежно упълномощен с Решение № 154 от 07.12.2020 г. на Общински съвет – Девин; 

 

5. Представител на Община Доспат: 

Инж. Елин Радев – Кмет на Община Доспат – 4,87 на сто от гласовете, надлежно 

упълномощен с Решение № 187 от 25.11.2020 г. на Общински съвет – Доспат; 

 

6. Представител на Община Златоград: 

Г-н Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград – 6,58 на сто от гласовете, 
надлежно упълномощен с Решение № З 218 от 03.12.2020 г. на Общински съвет – 

Златоград; 

 

7. Представител на Община Мадан: 

Г-н Явор Орлов – представител на Община Мадан – 6,55 на сто от гласовете, 
надлежно упълномощен с Решение № 178 от 27.11.2020 г. на Общински съвет – Мадан; 

 

8. Представител на Община Неделино: 

Г-н Здравко Димитров – Заместник - Кмет на Община Неделино – 3,86 на сто от 

гласовете, надлежно упълномощен с Решение № 140 от 16.11.2020 г. на общински съвет – 

Неделино; 

 

9. Представител на Община Рудозем: 

Инж. Недко Кулевски – Заместник - Кмет на Община Рудозем – 5,38 на сто от 

гласовете, надлежно упълномощен с Решение № 142 от 10.12.2020 г. на Общински съвет 

– Рудозем; 

 

10. Представител на Община Смолян: 

Инж. Мариана Цекова – Заместник - Кмет на Община Смолян - 22,13 на сто от 

гласовете, надлежно упълномощена с Решение № 365 от 26.11.2020 г. на Общински съвет 

гр. Смолян; 
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11. Представител на Община Чепеларе: 

Инж. Трифон Пальонгов – Началник отдел ОСОППОИ в Община Чепеларе – 

4,12 на сто от гласовете, надлежно упълномощен с Решение № 183 от 26.11.2020 г. на 

Общински съвет гр. Чепеларе. 

 

От страна на „ВиК“ ЕООД – Смолян участие в заседанието взе инж. Костадин Тотев 

– Заместник управител на държавното дружество. 

 

Съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите – „Заседанията са редовни, ако на тях 

присъстват представителите на държавата и общините, които притежават не по-

малко от две трети от всички гласове“, което обуславя наличието на минимално 

необходим кворум в размер не по-малко от 66,67 %. 

Преди изготвяне на настоящият протокол, от предварително взетите и представени  

решения на общинските съвети за позицията и мандатът на представителите на общините 

се установи, че в неприсъственото вземане на решения по дневния ред на извънредното  

общо събрание на Асоциацията по ВиК – гр. Смолян ще вземат участие всички членове на 

Асоциацията, което обстоятелство обуславя кворум от 100% от общият брой на гласовете 

в общото събрание. 

 

Предварително разписания в поканите до членовете дневен ред е както следва: 

1. Вземане на решение за сключване на писмено Споразумение към Договора 

за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 10.09.2015 г., на 

основание чл. 18.7 (а), относно промяна на разпоредбата на чл. 17.1, буква (а), 

подточка vii от същия. 

2. Други. 

 

Съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, за да бъдат приети решенията на общото 

събрание на Асоциацията по В и К е необходимо мнозинство от три четвърти от гласовете 

на присъстващите, което в случая представлява 75 % от гласовете на участващите 

представители във видеоконферентната връзка. 

След извършване на горепосочените действия се пристъпи към обсъждане на 

точките от дневния ред, както следва: 

 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Вземане на решение за сключване на писмено Споразумение към Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 10.09.2015 г., на 

основание чл. 18.7 (а), относно промяна на разпоредбата на чл. 17.1, буква (а), подточка 

vii от същия. 
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По тази точка Председателя изясни, че сключването на писмено Споразумение №2 

към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги е по 

инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, което с 

Писмо с изх. № 70-00-857-(3) от 16.10.2020 г. уведомява „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – гр. Смолян и Асоциация по ВиК – гр. Смолян, че е необходима промяна на 

разпоредбата на чл. 17.1, буква  (а), подточка vii от същия. В тази връзка при изпълнение 

на процедурата по т. 7 от Разпореждане №1 на Министерския съвет от 22.01.2020 г. 

съгласно която: - „В срок от 6 месеца след учредяван на Дружеството „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД — София, акциите и дяловете, които държавата притежава в 

съществуващите ВиК дружества, свързани с осъществяването предмета на дейност на 

холдинга, да бъдат внесени в капитала на холдинговото дружество чрез апортна вноска, 

с която съответно да бъде увеличен капиталът на дружеството“, е установено, че 

Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията 

и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян и Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, не е 

извършена промяна в текст на чл. 17 (а) vii, според който: 

 

- “Настоящият договор се прекратява: 

vii. автоматично, ако физическо или юридическо лице, различно от българските 

държава и общини, е придобило акции или дялове в Оператора”. 

 

В тази връзка за да стане възможно внасянето на акциите и дяловете, които 

държавата притежава в съществуващите ВиК дружества, в капитала на новосъздадения 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД, чрез апортна вноска, с която съответно да бъде увеличен 

капиталът на дружеството, е необходима промяна на въпросната клауза в договора, тъй 

като настоящият текст възпрепятства това. 

А именно въпросната разпоредба от Договора следва да се измени, като придобие 

следното съдържание: 

 

- “Настоящият договор се прекратява: 

vii. автоматично, ако физическо или юридическо лице придобило акции или дялове в 

Оператора, освен когато се касае за българската държава и общини или юридическо 

лице със 100% държавно участие в капитала“. 

 

Общото събрание пристъпи към гласуване, оформено в табличен вид както следва: 
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ЧЛЕНОВЕ НА 

АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА 

ОБОСОБЕНАТА 

ТЕРИТОРИЯ, 

ОБСЛУЖВАНА ОТ 

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛЗИАЦИЯ" ЕООД - 

СМОЛЯН

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ, 

СЪГЛАСНО 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ИЗЧЕРПАТЕЛНОТО 

ПРЕБРОЯВАНЕ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 

2011 г.

ПРОЦЕНТНО 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА ГЛАСОВЕТЕ 

В ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ

ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ 

В ГЛАСУВАНЕТО

ГЛАСУВАЛИ 

"ЗА"

ГЛАСУВА

ЛИ 

"ПРОТИВ"

НЕГЛАСУВА

ЛИ

Държава/Общини бр. жители % % % % %

Държава 35,00% 35,00 35,00

Баните 4 923 2,63% 2,63 2,63

Борино 3 641 1,94% 1,94 1,94

Девин 13 013 6,95% 6,95 6,95

Доспат 9 116 4,87% 4,87 4,87

Златоград 12 321 6,58% 6,58 6,58

Мадан 12 276 6,55% 6,55 6,55

Неделино 7 221 3,86% 3,86 3,86

Рудозем 10 069 5,38% 5,38 5,38

Смолян 41 452 22,13% 22.13 22.13

Чепеларе 7 720 4,12% 4,12 4,12

Общо 121 752 100,00% 100,00 100,00 0,00% 0.00%

РЕШЕНИЕ ПО т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 
 

Със 100,00 % от гласовете на всички членове бе прието следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ 

по т. 1 от дневния ред: 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД гр. Смолян ПРИЕМА да бъде сключено писмено Споразумение 

№2 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 

10.09.2015 г., на основание чл. 18.7 (а), относно промяна на разпоредбата на чл. 17.1, 

буква (а), подточка vii от същия, като новата разпоредба придобие следното 

съдържание: 

 

(а) “Настоящият договор се прекратява: 

vii. автоматично, ако физическо или юридическо лице придобило акции или 

дялове в Оператора, освен когато се касае за българската държава и общини или 

юридическо лице със 100% държавно участие в капитала“. 
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По т. 2 от дневния ред: 

Други. 

 

 

 В точка “Други“ членовете на Асоциацията и представителя на ВиК оператора  

дискутираха темата за необходимостта от взаимна информираност и стиковка относно 

това, какви средства са заложени ежегодно в бюджетите на всяка община или са налични 

по Европейски програми по отношение на ремонти, рехабилитации или изграждане на 

нова ВиК инфраструктура и/или пътна инфраструктура, под която са налични ВиК 

съоръжения, от една страна и какви средства ВиК оператора следва да заложи в 

инвестиционната си програма за съответната година за подмяна на ВиК съоръжения в 

съответната община. 

 

По това направление представителя на оператора – инж. Тотев помоли членовете на 

Асоциацията още в началото на 2021 г. да изпратят на ВиК дружеството списъци с 

улиците, които предстои да бъдат асфалтирани, реконструирани или реновирани, 

съответно и техните параметри, като дължина и брой захранвани абонати, за да може 

„ВиК“ ЕООД – Смолян да извърши преценка съобразно бизнес плана си за следващата 

година, къде приоритетно да насочи своите инвестиции и действията на заинтересованите 

страни да вървят съвместно и в синхрон. 

 

В тази връзка Председателя уточни, че подобна информация следва да бъде 

обменена между членовете и ВиК оператора още през януари месец,  още преди приемане 

на инвестиционната програма на дружеството за 2021 г. 

 

На следващо място инж. Тотев повдигна и друга тема, като изясни, че „ВиК“ ЕООД 

– Смолян извършва анализ относно необходимостта и възможността за присъединяване на 

нови населени места, на територията на община Неделино, които да бъдат обслужвани от 

дружеството. По това направление стана ясно, че ВиК оператора е изпратил писмо до 

Асоциацията и до община Неделино, относно това, кои села могат да бъдат присъединени 

към момента и за кои е необходимо съдействието на общината за отстраняването на 

възникнали пречки. 

 

Председателя на АВиК, г-н Славов подчерта, че информация за инвестиционните 

намерения на ВиК дружеството, освен с общините трябва да бъде обменена и с Областно 

пътно управление – Смолян, поради обстоятелството, че има много участъци от 

републиканската пътна мрежа, които предстои да бъдат изцяло рехабилитирани, като 

голяма част от тях преминават през населени места, което поражда необходимостта от 

подмяна на ВиК инфраструктурата преди да бъде ремонтиран пътя. 

 

 По това отношение инж. Тотев поясни, че подобна информация вече е била 

изискана и предстои да бъде предоставена от Областно пътно управление – Смолян. 



АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА 
ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“  ЕООД, ГР. СМОЛЯН 

 

 

 
 

ПК 4700, гр. Смолян, бул. „България” № 14 

e-mail: associationvik_smolyan@abv.bg 

   7 
 

 

 

Поради липса на други изказвания и изчерпване на дневния ред, Председателя на 

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

канализация“ ЕООД гр. Смолян благодари за участието на всички участници в 

извънредното заседание и за ползотворната работа, след което закри заседанието. 

 

Съгласно чл. 15, ал. 5 от ПОДАВК настоящият Протокол заедно с приложеното 

към него Допълнително споразумение № 2 към Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги, да се публикуват на интернет страницата на Областна 

администрация Смолян. 

Екземпляр от протокола и Допълнително споразумение № 2 да се изпрати на 

общинските съвети, общините – членове на асоциацията, министъра на регионалното 

развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите. 

 

Неизменна част от настоящият протокол представлява Допълнително споразумение 

№ 2 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 

 

 

 

 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ     /Положен подпис и печат/ 

Областен управител на област Смолян и  

Председател на Асоциация по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян. 

 

 

 

СИМЕОН ВЕЛИНОВ    /Положен подпис/ 

Правоспособен юрист и 

Главен секретар на Асоциация по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян. 

 

 


