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П Р О Т О К О Л 

НА 

ПЪРВОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО В и К - БЛАГОЕВГРАД 

 
 

 
Днес, 23.02.2015 г. в сградата на Областна администрация Благоевград, пл. „Георги 

Измирлиев” № 9, Благоевград, в Конферентната зала, ет. 1 от 11,00 ч., се състоя първото 

Общо събрание на Асоциация по В и К - Благоевград. На Общото събрание присъстваха: 
 

1. Бисер Михайлов – Областен управител на област Благоевград; 
2. За община Благоевград – д-р Атанас Камбитов - кмет; 
3. За община Банско – Георги Икономов – кмет; 
4. За община Белица – Ибрахим Палев – кмет; 
5. За община Гърмен – Минка Капитанова - кмет; 
6. За община Гоце Делчев – Владимир Москов – кмет; 
7. За община Разлог – Красимир Герчев – кмет; 
8. За община Симитли – Апостол Апостолов - кмет; 
9. За община Хаджидимово – Людмил Терзиев -  кмет; 
 

По покана на Областния управител, на заседанието присъстваха също:  

1. Дияна Атанасова – главен секретар при Областна администрация Благоевград; 

2. Красимира Крумова – старши експерт в дирекция „АКРРДС“ при Областна 

администрация Благоевград – водещ протокола; 

3. Емил Тодоров – старши експерт в дирекция „АКРРДС“ при Областна 

администрация Благоевград. 

4. Александър Динчев – главен счетоводител при Областна администрация 

Благоевград 
При пристигането си участниците и гостите се регистрираха в регистрационната 

форма на присъстващите на първото редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК – Благоевград.  
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В съответствие с разпоредбите на чл. 12, ал. 8, във връзка с чл. 12, ал. 6 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, Общото събрание избра за преброител на кворума и гласовете Емил 

Тодоров  - старши експерт в дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация 

Благоевград. 

Г-н Михайлов уведоми присъстващите, че съгласно чл. 198в, ал.7 от Закона за 

водите, заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК са редовни, ако на тях 

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

три четвърти от всички гласове. За тази цел г-н Михайлов направи персонална проверка 

на присъстващите и пълномощията им за гласуване. 

След направената проверка се установи, че г-н Апостолов – кмет на община 

Симитли няма гласуван мандат от Общинския съвет, като същият попълни 

регистрационна форма без право на глас на Общото събрание.  

Процентното разпределение на присъстващите бе както следва: 
 

 

Членове на асоциацията  

% съотношение на 

гласовете в 

Асоциацията на 

ВиК 
1 Представител на държавата 

 Бисер Николов Михайлов 35% 

2 Банско 
 Георги Иванов Икономов 3,81% 

3 Белица 
 Ибрахим Али Палев 2,89% 

4 Благоевград 
 Атанас Станкев Камбитов 22,51% 

5 Гоце Делчев 
 Владимир Кръстев Москов 9,08% 

6 Гърмен 
 Минка Сабриева Капитанова 4,35% 

7 Разлог 
 Красимир Иванов Герчев 5,99% 

8 Хаджидимово 
 Людмил Аспарухов Терзиев 2,93% 

   86,56% 

 
Г-н Михайлов констатира, че за редовността на заседанието е налице 

необходимия кворум от 8 представители от общо 12 членове с право на глас, което е 

86,56 % от всички с право на глас, съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите и откри 

заседанието. 

 Председателят запозна присъстващите с получените от МРРБ Решение № РД02-
14-239/16.02.2015 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството – г-жа 

Лиляна Павлова и Пълномощно № 08-00-602/16.02.2015 г. от Министъра на околната 

среда и водите – г-жа Ивелина Василева, съгласно които Дневният ред на Общото 

събрание е както следва: 
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1. Откриване на Общото събрание от г-н Бисер Михайлов - областен 

управител на област Благоевград – председател на Асоциацията на ВиК съгласно чл. 

198е, ал. 2 от Закона за водите и проверка на кворума, съгласно чл. 14, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. 

2. Разпределяне на определеното процентно съотношение на гласовете на 

общините, съобразно обхвата на обособената територия на ВиК ЕООД, гр. Благоевград, 

на основание чл. 198в, ал. (8) от Закона за водите и чл. 8, ал. 1 и 2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по ВиК  

3. Обсъждане и приемане на проект за бюджет на АВиК на обособената 

територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Благоевград за 2015 

г. съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите с размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията до 10 000 /десет хиляди/ лв. и вноски на общините съгласно 

процентното разпределение на гласовете.  

4. Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) на общото събрание за 

сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане 

със съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, Благоевград 

на водоснабдителната и канализационната система в обособената територия на 

Асоциацията, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите. 
 
Г-н Михайлов констатира също, че в срока по чл. 11, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация  от 

членовете не са постъпили искания за включването на допълнителни въпроси за 

обсъждане и предложи да се пристъпи към гласуване на така предложеният дневен ред. 
 
 

РЕШЕНИЕ: 

 

Така предложеният дневен ред бе подложен на гласуване, като представителят на 

държавата и общините гласуваха по следния начин: 
 

№  Гласували  
„ЗА” 

Гласували  
„ПРОТИВ” 

Гласували  
„ВЪЗДЪРЖ

АЛ СЕ” 
1 Областен управител на област 

Благоевград 
за - - 

2 Община Благоевград за - - 
3 Община Банско за - - 
4 Община Белица за - - 
5 Община Гоце Делчев за - - 
6 Община Гърмен за - - 
7 Община Разлог за - - 
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8 Община Хаджидимово за - - 
 
С 8 гласа „За”, Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия, 

обслужвана от „В и К“ ЕООД – гр. Благоевград прие така предложеният дневен ред. 
 

 По т. 2 от дневния ред Разпределяне на определеното процентно съотношение на 

гласовете на общините, съобразно обхвата на обособената територия на ВиК ЕООД, гр. 

Благоевград, на основание чл. 198в, ал. (8) от Закона за водите и чл. 8, ал. 1 и 2 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК (Приложение към т. 2) 
 
 Г-н Михайлов представи на присъстващите разпределението на процентното 

съотношение на гласовете, както следва: 
 

 
Разпределение на гласовете 

Членове на асоциацията 
Население 2011 

година 

% дял на 

населението 

% 

съотношение 

на гласовете в 

Асоциацията 

на ВиК 

Държавно участие   35% 
Банско 13 125 5,87% 3,81% 

Белица 9 927 4,44% 2,89% 

Благоевград 77 441 34,63% 22,51% 

Гоце Делчев 31 236 13,97% 9,08% 

Гърмен 14 981 6,70% 4,35% 

Разлог 20 598 9,21% 5,99% 

Сатовча 15 444 6,91% 4,49% 

Симитли 14 283 6,39% 4,15% 

Струмяни 5 778 2,58% 1,68% 

Хаджидимово 10 091 4,51% 2,93% 

Якоруда 10 731 4,80% 3,12% 

 223 635 100% 65,00% 

 
Г-н Михайлов даде думата на членовете на Общото събрание за предложение и 

коментари и поради липса на такива, предложи да бъде подложена на гласуване и т. 2 от 

дневния ред.  
 

 След проведените дискусии г-н Михайлов предложи да се премине към режим на 

гласуване на така определеното процентно  съотношение на гласовете на общините. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 Определя процентното съотношение на гласовете на общините, съобразно 

обхвата на обособената територия на ВиК ЕООД, гр. Благоевград, на основание чл. 198в, 

ал. (8) от Закона за водите и чл. 8, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по ВиК. 



 

5/9 

 

Представителят на държавата и общините гласуваха по следния начин: 
 
№  Гласували  

„ЗА” 
Гласували  
„ПРОТИВ” 

Гласували  
„ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1 Областен управител на област 

Благоевград 
за - - 

2 Община Благоевград за - - 
3 Община Банско за - - 
4 Община Белица за - - 
5 Община Гоце Делчев за - - 
6 Община Гърмен за - - 
7 Община Разлог за - - 
8 Община Хаджидимово за - - 

 
С 8 гласа „За”, Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия, 

обслужвана от „В и К“ ЕООД – гр. Благоевград съгласува процентното съотношение на 

гласовете в Асоциацията по В и К в обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД 

– гр. Благоевград и решението бе прието с необходимото мнозинство. 
 
 След така приетото решение се пристъпи съм т. 3 от дневния ред.  

По т. 3 от дневния ред  за Обсъждане и приемане на проект за бюджет на АВиК 
на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

Благоевград за 2015 г. съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите с размер на 

вноската на държавата в бюджета на Асоциацията до 10 000 /десет хиляди/ лв. и вноски 

на общините съгласно процентното разпределение на гласовете, Областният управител 

представи на присъстващите разпределението на средствата по общини при 

препоръчителен размер на вноската на държавата 10 000 лв. в бюджета на Асоциацията 

по В и К – Благоевград за 2015 г., както следва:  
 
 

Членове на асоциацията 

Население 

2011 година % дял 

% 

съотношение 

на гласовете 

в 

Асоциацията 

на ВиК 

Препоръчителен 

размер на 

вноската 

( лв.) 

Държавно участие   35% 10 000 
Банско 13 125 5,87% 3,81% 1089,95 
Белица 9 927 4,44% 2,89% 824,37 
Благоевград 77 441 34,63% 22,51% 6430,97 
Гоце Делчев 31 236 13,97% 9,08% 2593,95 
Гърмен 14 981 6,70% 4,35% 1244,07 
Разлог 20 598 9,21% 5,99% 1710,53 
Сатовча 15 444 6,91% 4,49% 1282,52 
Симитли 14 283 6,39% 4,15% 1186,11 
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 След като представи разпределението на средствата по общини, съгласно чл. 198в, 

ал. 4, т. 9 от Закона за водите, г-н Михайлов обърна внимание на предложението на кмета 

на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, размерът на вноските на общините да бъде 

по-голям от определеното, с оглед качественото обезпечаване на дейността на 

Асоциацията по ВиК Благоевград. 
 В отговор, д-р Камбитов предложи да бъде представен новия проекто-бюджет на 

Асоциацията, който да осигури финансово дейността  й. 
 Думата взе главният секретар на Областна администрация г-жа Дияна Атанасова, 

която представи на присъстващите, разработения от експерти на Областна 

администрация, бюджет, съгласно който даренията от страна на общините в бюджета на 

Асоциацията се разпределят, както следва: 
 

 
  
 Г-жа Атанасова изрично подчерта, че в случай на неусвоени средства в рамките 

на календарната година, остатъкът се прехвърля за следващата година.  

 След така представения проекто-бюджет с разпределението на вноските на 

общините, включително и размера на даренията, г-н Михайлов даде думата на 

присъстващите за предложения и коментари. Поради липса на такива, се пристъпи към 

гласуване на разпределението на средствата по общини при препоръчителен размер на 

вноската на държавата 10 000 лв. и общия размер на вноските на общините в бюджета на 

Асоциацията по В и К – Благоевград за 2015 г. 

Струмяни 5 778 2,58% 1,68% 479,83 
Хаджидимово 10 091 4,51% 2,93% 837,99 
Якоруда 10 731 4,80% 3,12% 891,14 

 223 635 100% 65,00% 28 571,43 

Членове на 

асоциацията 

% 

съотношение 

на гласовете 

в 

Асоциацията 

на ВиК 

Препоръчителен 

размер на 

вноската 

(лева) 

 

 

Дарение 

 

Общ размер на 

вноската на 

общините 

Държавно участие 35% 10 000   
Банско 3,81% 1089,95 1 502,31 2 592,26 
Белица 2,89% 824,37 1 136,27 1 960,64 
Благоевград 22,51% 6430,97 8 864,06 15 295,03 
Гоце Делчев 9,08% 2593,95 3 575,34 6 169,29 
Гърмен 4,35% 1244,07 1 714,76 2 958,863 
Разлог 5,99% 1710,53 2 357,69 4 068,22 
Сатовча 4,49% 1282,52 1 767,75 3 050,27 
Симитли 4,15% 1186,11 1 634,86 2 820,97 
Струмяни 1,68% 479,83 661,36 1 141,19 
Хаджидимово 2,93% 837,99 1 155,04 1 993,03 
Якоруда 3,12% 891,14 1 228,29 2 119,43 

 65,00% 28 571,43 25 597,73 54 169,16 
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Р Е Ш Е Н И Е: 

 
определя препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията 

по ВиК – Благоевград за 2015г. в размер на 10 000/десет хиляди/лв. на основание чл. 20, 

ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация и вноските на общините, съгласно процентното разпределение на гласовете, 
включително вноските във вид на дарения. 
 

 
Представителят на държавата и общините гласуваха по следния начин: 

 
№  Гласували  

„ЗА” 
Гласували  
„ПРОТИВ” 

Гласували  
„ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1 Областен управител на област 

Благоевград 
за - - 

2 Община Благоевград за - - 
3 Община Банско за - - 
4 Община Белица за - - 
5 Община Гоце Делчев за - - 
6 Община Гърмен за - - 
7 Община Разлог за - - 
8 Община Хаджидимово за - - 

 
 
С 8 гласа „За”, Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград прие решението 

с необходимото мнозинство. Съгласно решението по т. 3 от дневния ред, вноските на 

държавата и общините са както следва: 
 

Членове на 

асоциацията 

Население 

2011 година 

% 

съотношение 

на гласовете в 

Асоциацията 

на ВиК 

Препоръчителен 

размер на 

вноската 

(лева) 

 

 

Дарение 

 

Общ 

размер на 

вноската 

на 

общините 

Държавно участие  35% 10 000   
Банско 13 125 3,81% 1089,95 1 502,31 2 592,26 
Белица 9 927 2,89% 824,37 1 136,27 1 960,64 
Благоевград 77 441 22,51% 6430,97 8 864,06 15 295,03 
Гоце Делчев 31 236 9,08% 2593,95 3 575,34 6 169,29 
Гърмен 14 981 4,35% 1244,07 1 714,76 2 958,863 
Разлог 20 598 5,99% 1710,53 2 357,69 4 068,22 
Сатовча 15 444 4,49% 1282,52 1 767,75 3 050,27 
Симитли 14 283 4,15% 1186,11 1 634,86 2 820,97 
Струмяни 5 778 1,68% 479,83 661,36 1 141,19 
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 По т. 4 Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилник за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) на общото 

събрание за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу 

заплащане със съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

Благоевград на водоснабдителната и канализационната система в обособената територия 

на Асоциацията, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите, г-н 

Михайлов поясни, че става въпрос за принципното съгласие на членовете на Общото 

събрание на Асоциацията за сключване на договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор - „ВиК“ ЕАД – 
Благоевград. Договорът с ВиК оператора ще бъде разглеждан, коментиран и одобрен на 

друго насрочено заседание на Асоциацията. 

  Г-н Михайлов даде думата на присъстващите за предложения, въпроси и 

коментари по т. 4 от дневния ред и поради липса на такива се пристъпи към гласуване на 

т. 4 от дневния ред.  
  

Р Е Ш Е Н И Е: 

  

 Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) на общото събрание за 

сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане 

със съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, Благоевград 

  
Представителят на държавата и общините гласуваха по следния начин: 
 

№  Гласували  
„ЗА” 

Гласували  
„ПРОТИВ” 

Гласували  
„ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1 Областен управител на област 

Благоевград 
за - - 

2 Община Благоевград за - - 
3 Община Банско за - - 
4 Община Белица за - - 
5 Община Гоце Делчев за - - 
6 Община Гърмен за - - 
7 Община Разлог за - - 
8 Община Хаджидимово за - - 

 

Хаджидимово 10 091 2,93% 837,99 1 155,04 1 993,03 
Якоруда 10 731 3,12% 891,14 1 228,29 2 119,43 

 223 635 65,00% 28 571,43 25 597,73 54 169,16 
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С 8 гласа „За”, Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена 

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

прие/не прие решението по т. 4 от дневния ред с необходимото мнозинство. 
 

 Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри първото редовно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Благоевград. 
 
Копие от протокола да се връчи на всички членове на Асоциацията по ВиК – 

Благоевград, както и да се изпрати на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и на Министъра на околната среда и водите. 
 

Неразделна част от настоящия протокол съставлява: 
Приложение 1 – Регистрационна форма на присъстващите на първото общо 

събрание на Асоциацията по В и К – Благоевград. 
Приложение 2 – Писмо-покана с изх. №06-11-13/27.01.2015 г. на Областния 

управител на област Благоевград. 
 

        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

на „Асоциацията по В и К – Благоевград“:  /п/ 

 
                           БИСЕР МИХАЙЛОВ 

             Областен управител на област Благоевград 

 

 

ПРЕБРОИТЕЛ:   /п/ 

    ЕМИЛ ТОДОРОВ 

    Старши експерт в дирекция АКРРДС 
     
                                                            

ПРОТОКОЛИРАЛ:  /п/ 
 

                                          КРАСИМИРА КРУМОВА 

      Старши експерт в дирекция АКРРДС 

 
 


