
  АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

      на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-София 
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П Р О Т О К О Л 

От редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – София, проведено на 16 февруари 2018 г. 

На 16 февруари 2018 година /петък/ от 13.00 часа в Областна администрация на Софийска 

област, в гр. София, бул. „Витоша” № 6  в Заседателна зала на етаж 5, се проведе Общо събрание 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София.   
 
На заседанието присъстваха: 

 

- Г-н Илиан Тодоров - Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия 

и  Областен управител на Софийска област  

 

 -     Кметове на общини от Софийска област:  

 

1. Г-н Георги Димов – кмет на община Божурище 

2. Г-н Иван Гавалюгов-кмет на община Ботевград 

3. Г-н Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина 

4. Г-н Радослав Асенов-кмет на община Годеч 

5. Г-н Красимир Тодоров-заместник- кмет на община Долна баня 

6. Г-н Андрей Иванов- кмет на община Драгоман 

7.   Г-н Стефан Борисов -  заместник- кмет на община Етрополе 

8.   Г-жа Магдалена Иванова – кмет на община Златица 

9.   Г-н Румен Тодоров  – заместник- кмет на община Костенец,  

10. Г-н Ангел Геров – кмет на община Пирдоп 

11. Г-н Васко Стоилков – кмет на община Сливница 

12. Г-н Георги Петков- заместник- кмет на община Своге 

13. Г-н Пенчо Геров- кмет на община Чавдар 

 

- Представители на Областната администрация  на Софийска област и администрация 

на АВиК: 

 

Г-жа Ива Соколова –  Гл. секретар на АВиК 

             Г-жа Виолета Георгиева – счетоводител  АВиК 

             Г-жа Венцислава Асенова – Главен експерт, отдел „РРУТ” на ОА на СО   

 

-  Гости на заседанието: 

 

Г-жа Росица Итова - „ВиК“ ЕООД София 

 

Заседанието откри г-н Илиан Тодоров –Председател на Общото събрание на АВиК и 

представител на държавата, съгласно разпоредбите на  чл. 198 е, ал. 2, т. 1 от Закона за водите.  

Председателят приветства присъстващите с „Добре дошли!“ на Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София . 

mailto:avik@sofoblast.bg


Общото събрание бе редовно, свикано на основание чл. 198в, ал. 6  от Закона за водите и 

чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация.  

Съгласно чл. 14 ал.1 от Правилника заседанията се провеждат, ако на тях присъстват 

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

всички гласове в Общото събрание, съобразно процентните квоти определени за всяка от 

общините. Държавата има 35%, а останалите 65% са разпределени  между общините, съгласно 

броя на  жителите им. 

Информация за присъстващите и кворум: има наличие на кворум, съгласно 

регистрационната форма представители - кметове на Общини и Държавата чрез Областния 

управител, редовно упълномощени  или общо 70.57%  от всички гласове в Общото събрание на 

АВиК. 

 Представеният кворум е достатъчен за провеждане на редовното заседание. 

 

 Забележка: Община Етрополе представя пълномощно което не е легитимно относно 

провеждане на настоящото заседание,  от което следва, че представителя няма право на глас на 

провеждащото се заседание. 

 

 Председателят на АВиК припомни на присъстващите разпоредбите на закона: 

Съгласно чл. 198 в, ал. 7, ал. 9 от Закона за водите, за да има кворум е необходимо 

присъствие на не по-малко от 2/3 или 66,67 % от всички гласове и над 3/4 от присъстващите 

гласове за взимане на решения, с изключение на решенията за промяна в границите на 

обособената територия, които се приемат с единодушие. 

  

Заседанието се проведе при следния  

 

                                                ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Приемане на Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2017 година. 

2. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2017 година. 

3. Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2018 година. 

4. Други 

 

Всички материали за днешното събрание бяха публикувани предварително на интернет 

страницата на Областна администрация на Софийска област в банер АВиК, с цел всички 

заинтересовани  да се запознаят с тях. 

Г-н Илиан Тодоров, попита има ли забележки и допълнения към представения дневен ред, и 

предложи с оглед прецизността при вземане на решения гласуването на решението по всяка точка 

от дневния ред да става поименно. 

           Поради липса на въпроси и предложения премина към точка първа от дневния ред:  

 

 

По т. 1 от дневния ред : 

 
Приемане на Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2017 година. 



Г-н Илиан Тодоров, даде думата на г-жа Ива Соколова – главен секретар за представяне на 

Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2017 година. 

Г-жа Ива Соколова представи на присъстващите Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2017 

година. 

Г-н Илиан Тодоров, попита има ли въпроси към представения Отчет за дейността на 

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

ЕООД – София за 2017 година. 

Поради липса на такива, следва процедура по поименно гласуване на Решение за 

приемане Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2017 година.  

 

Г-н Тодоров, обяви решение по т. 1 от дневния ред:  

 

РЕШЕНИЕ №1 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, на основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона 

за водите приема Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2017 година. 

 

Решението е прието с 12 гласа -  „ЗА“, „0“ гласа „ПРОТИВ“ и „0“ – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  или с  

100% от всички  присъстващите с право  на глас. 

 
По т.2 от Дневния ред: 

 

Г-н Илиан Тодоров  обяви преминаване към т. 2 от Дневния ред: 
 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2017 година. 

Г-н Илиан Тодоров: Давам думата на г-жа Виолета Георгиева, която да представи Отчет за 

изпълнение на бюджета. 

Г-жа Виолета Георгиева представи на присъстващите Отчет за изпълнението на бюджета на 

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

ЕООД – София за 2017 година. 

 

Г-н Илиан Тодоров, попита има ли въпроси към представения на  Отчета за бюджета на 

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

ЕООД – София за 2017 година. 

Поради липса на такива, следва процедура по поименно гласуване на Решение за 

приемане на  Отчета на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2017 година. 

 

Г-н  Тодоров, обяви решение по т. 2 от Дневния ред:  

 



 

 

РЕШЕНИЕ №2 

 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, на основание чл.9, чл. 26, ал.3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация приема Отчет за изпълнението на бюджет на Асоциация по ВиК на 

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

2017 година и обяснителна записка към него 

Решението е прието с 12 гласа -  „ЗА“, „0“ гласа „ПРОТИВ“ и „0“ – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  или с  

100% от всички  присъстващите с право  на глас. 

 
 

По т.3 от Дневния ред: 

 

Г-н Илиан Тодоров обяви преминаване към т. 3 от Дневния ред: 

 

Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2018 година. 

Г-н Илиан Тодоров: Давам думата на г-жа Виолета Георгиева, която да представи бюджет на 

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

ЕООД – София за 2018 година. 

Г-жа Виолета Георгиева представи на присъстващите бюджет на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2018 

година. 
Г-н Илиан Тодоров, попита има ли въпроси към представеният бюджета на Асоциацията по 

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

за 2018 година. 

Поради липса на такива, следва процедура по поименно гласуване на Решение за 

приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2018 година. 

 

Г-н Тодоров, обяви решение по т. 3 от дневния ред:  

 

РЕШЕНИЕ №3 

 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, на основание чл.21, ал.1 от Правилника 

за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, приема 

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

и канализация“ ЕООД – София за 2018 година. 

 

Решението е прието с 12 гласа -  „ЗА“, „0“ гласа „ПРОТИВ“ и „0“ – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  или с  

100% от всички  присъстващите с право  на глас. 



 
 

В т. „Други“  се обсъждаха следните точки: 

т.1. Г-н Ангел Геров- кмета на община Пирдоп, информира присъстващите членове на А ВиК, 

че към настоящия момент е възникнал проблем, относно поддържането и стопанисването на 

съоръжение представляващо ПСОВ “ Душанци“, с. Душанци, община Пирдоп, предвид това, че 

същото не се приема от „ВиК“ –ЕООД София. 

т.2. Членовете на А ВиК предлагат да се организира среща на територията на седалището на А 

ВиК, като на тази среща бъдат поканени всички компетентни  и заинтересовани страни, относно 

проблемите във ВиК сектора на територията на Софийска област.  

 

 

 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

 

Председател на Асоциация по В и К на обособената територия,  

обслужвана от „В и К” ЕООД – София, 

Областен управител на Софийска област  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


