
1 

 

 

                            АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

      на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-София 

   София – 1000, бул. „Витоша“ № 6, тел. 9301-829, факс:  

              e-mail: avik@sofoblast.bg; www.sofoblast.government.bg 
 

 

            

    

         ПРОТОКОЛ 

 

По чл.15, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация 

 

от редовно присъствено, заседание на Общото събрание на Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД - София,  на 09 юни 2022 г. 
 
Днес, 09 юни 2022 година, от 11.00 часа в Областната 

администрация на Софийска област, в гр. София, бул. „Витоша” № 6, етаж 
5 в заседателната зала се проведе  редовно присъствено заседание на 
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „ВиК” ЕООД - София. В заседанието взеха участие: 
 

Г-жа Дарина Петрова Николаева - Областен управител на 

Софийска област и Председател на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от  „В и К“ ЕООД – София, Областен 

управител на Софийска област и представител на държавата, откри и 

председателства (ръководи) редовното Общо събрание, съгласно 

разпоредбите на чл.198е, ал.2,т.1 и ал.4 от Закона за водите. чл. 10, ал. 1 и 

ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация и чл. 12, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация.  

На основание чл.12, ал.8 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация за преброител 

на кворума е инж.Антони Попов-главен инженер АВиК,който докладва 

списъка на получените мандати. 

            
Представители на държавата, общини /решения, протокол, дата/: 
 

1. Г-жа Дарина Петрова Николаева – Председател на Асоциацията по В и 

К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – София, 

Областен управител на Софийска област, като представител на държавата:  
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- с Решение №РД-02-14-574/31.05.2022год. на министъра на регионалното 

развитие ;            

 - Пълномощно №15-00-37/01.06.2022 год. на министъра на околната среда 

и водите. 

2. Г-жа Валя Цветанова Манова - секретар на община Годеч с Решение 

№48 , Протокол №6/31.05.2022г. на ОбС-Годеч за даване на мандат за 

участие в заседанието на АВиК. 

3. Г-жа Цветанка Стоянова Иванова - зам. кмет на община Горна Малина 

с пълномощно от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина от 

08.06.2022г. 

4. Г-н Владимир Николов Джамбазов - кмет на община Долна баня с 

Решение №40 , Протокол № 3/20.04.2022г. на ОбС- Долна баня за даване 

на мандат за участие в заседанието на АВиК. 

5. Г-н Андрей Алексиев Иванов - кмет на община Драгоман с Решение 

№179, Протокол № 11/29.11.2019г. на ОбС-Драгоман за даване на мандат 

за участие в заседанието на АВиК. 

6. Г-н Георги Димитров Янакиев - зам. кмет на община Елин Пелин със 

заповед №609/02.06.2022г. на г-н Ивайло Симеонов-кмет на община Елин 

Пелин -за заместване.. 

7. Г-жа Марияна Петрова Николова - Димитрова - нач. отдел „ТСУ, 

ИПиЕ“ в община Етрополе с Решение №409, Протокол № 31/26.04.2022г. 

на ОбС-Етрополе за даване на мандат за участие в заседанието на АВиК. 

8. Г-н Стоян Николов Генов - кмет на община Златица с Решение №347, 

Протокол № 42/27.05.2022г. на ОбС-Златица за даване на мандат за 

участие в заседанието на АВиК. 

9. Г-н Калоян Ангелов Илиев - кмет на община Ихтиман с  Решение №8, 

Протокол №2/22.11.2019г. на ОбС-Ихтиман за даване на мандат за участие 

в заседанието на АВиК. 

10. Г-жа Бойка Рашкова Дюлгярова - кмет на община Копривщица с  

Решение №2, Протокол №1/14.11.2019г. на ОбС- Копривщица за даване на 

мандат за участие в заседанието на АВиК. 

11. Г-н Йордан Кирилов Ангелов - кмет на община Костенец с Решение 

№60, Протокол №4/15.04.2022г. на ОбС-Костенец за даване на мандат за 

участие в заседанието на АВиК. 

12. Г-н Трайко Андреев Младенов - кмет на община Костинброд с 

Решение №701 от 26.05.2022г. на ОбС-Костинброд за даване на мандат за 

участие в заседанието на АВиК. 

13. Г-н Владимир Владимиров Георгиев - кмет на община Самоков с 

Решение №1372, Протокол №35/28.04.2022г. на ОбС-Самоков за даване на 

мандат за участие в заседанието на АВиК. 

14. Г-н Валентин Асенов Михайлов - зам. кмет на община Своге с 

Решение №610, Протокол № 37/15.04.2022г. на ОбС-Своге за даване на 

мандат за участие в заседанието на АВиК. 



3 

 

15. Г-н Васко Димитров Стоилков - кмет на община Сливница с Решение 

№297, Протокол № 32/20.05.2022г. на ОбС-Сливница за даване на мандат 

за участие в заседанието на АВиК. 

16. Г-н Григор Ненов Даулов - кмет на община Чавдар с Решение №275, 

Протокол №32/14.04.2022г. на ОбС-Чавдар за даване на мандат за участие 

в заседанието на АВиК. 

 

Г-жа Дарина Николаева - Областен управител на Софийска област, 

Председател на Общото събрание и представител на държавата, съгласно 

разпоредбите на чл. 198 е, ал. 2, т. 1 от Закона за водите и Пълномощия: 

Решение №РД-02-14-574/31.05.2022 год. на министъра на регионалното 

развитие за даване на мандат на Областния управител на Софийска област 

и Пълномощно № 15-00-37/01.06.2022 год. на министъра на околната 

среда и водите за даване на мандат на Областния управител на Софийска 

област, приветства с „Добре дошли!“ , участниците в заседанието на 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК“ ЕООД - София. 

Тя разясни, че Общото събрание е редовно, свикано е на основание 

чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите и чл. 10, ал. 1 и ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация.  

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация, заседанията се считат 

за редовни и се провеждат, ако на тях присъстват представителите, на 

държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети (2/3) 

от всички гласове на 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. 

Председателят на А„ВиК“ припомни на присъстващите 

разпоредбите на закона: Съгласно чл. 198в, ал. 7 и 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 за взимане на решения, над 3/4 или 

75% - от присъстващите гласове, с изключение на решенията за промяна в 

границите на обособената територия, които се приемат с единодушие. 

    Информация за присъстващите и кворум: След извършената 

проверка от инж.Антони Попов –гл.инженер  на асоциацията се установи, 

че има наличие на кворум, съгласно регистрационната форма  – 16 

представители (гласа) – кметове, зам. кметове и други служители  на 

Общини и Държавата чрез Областния управител, редовно упълномощени  

или общо 83,41% от всички гласове в Общото събрание на АВиК. За 
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взимане на решения, над 3/4 или 75% „ЗА“ - от присъстващите гласове 

(62,56%). 

Представения кворум е достатъчен за провеждане на редовното 

заседание. 

На основание чл.12, ал.4 и ал.5 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация на днешното 

заседание присъстват: 

Гости на заседанието,  представени от г-жа Дарина Николаева, 

бяха: 

Г-н Иван Иванов- управител на „ВиК“ ЕООД - София  

Г-н Иван Велков – Заместник областен управител на Софийска 

област 

Г-жа Мая Цанова - главен секретар на Областната на администрация  

Г-н Николай Николов –главен юрисконсулт на ОА на СО 

Г-жа Росица Итова – гл.инженер на  „ВиК“ ЕООД-София  

 
Служители и сътрудници в АВиК: 
 
         Инж. Антони Попов – главен инженер на АВиК 

    Г-жа Елена Вардарова –счетоводител на АВиК, Директор дирекция        

АПОФУС на ОА на СО 

 

Предвид горе изложеното 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 2021 година. 

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

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – София за 2021 година. 

3. Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

София за 2022 година. 

4. Други 

 

Разяснено бе, че всички материали за днешното заседание бяха 

публикувани предварително на интернет страницата на Областна 

администрация на Софийска област в банер АВиК и изпратени по места 

чрез електронния обмен, с цел всички заинтересовани  да се запознаят с 

тях. 

Г-жа Дарина Николаева, попита има ли забележки и допълнения към 

представения дневен ред, и предложи с оглед прецизността при вземане на 
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решения гласуването на решението по всяка точка от дневния ред да става 

поименно. 

Поради липса на забележки, допълнения и предложения се премина към 

разглеждане на 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 2021 година. 

Г-жа Дарина Николаева, даде думата на инж. Антони Попов – главен 

инженер за представяне на Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – София за 2021 година. 

Г-н Антони Попов представи на участниците Отчет за дейността на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2021 година. 

Г-жа Дарина Николаева, попита има ли въпроси към представения Отчет 

за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2021 

година. 

Поради липса на такива, последва процедура на поименно  

гласуване на Решение за приемане Отчет за дейността на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – София за 2021 година.  

 

Г-жа Дарина Николаева, 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 и чл.9, ал.2 от 

Правилника за организация и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, приема Отчет за дейността на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2021 година. 
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Решението  бе прието:   „ЗА“  -  62,87% (9 гласа) от всички гласове от 

присъстващите с право на глас ( мин. 75% от присъстващите - 62,56%); 

„ПРОТИВ“ – 1, 41% ( 1 глас – на заседанието представителя гласува 

против, без гласувано решение на общински съвет и  писмено становище - 

чл.5,ал.7 и чл.14,ал.4 от Правилника. Съгласно чл.14,ал.5 от Правилника 

следва гласа от представителя да се брои „въздържал се“ ); 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 19,13% ( 6 гласа – на заседанието представителите 

на общините гласуваха „ЗА“, без гласувано решение на общинските 

съвети  - чл.5, ал.7 и чл.14, ал.5 от Правилника). 

  

По т.2 от Дневния ред: 

 

Г-жа Дарина Николаева 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 2021 година. 

Г-жа Дарина Николаева: Давам думата на г-жа Елена Вардарова, която 

да представи Отчет за изпълнение на бюджета. 

Г-жа Елена Вардарова представи на участниците Отчет за изпълнението на 

бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2021 година 

 

Г-жа Дарина Николаева даде думата за коментари. 

 

Поради липса на такива, последва процедура по поименно  

гласуване на Решение за приемане Отчет за изпълнението на бюджет на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2021 година.  

 

Г-жа Дарина Николаева, 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, ал.2 и 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 2021 година и обяснителна записка 

към него. 
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Решението  бе прието:   „ЗА“  -  62,87% (9 гласа) от всички гласове от 

присъстващите с право на глас ( мин. 75% от присъстващите - 62,56%); 

„ПРОТИВ“ – 1, 41% ( 1 глас – на заседанието представителя гласува 

против, без гласувано решение на общински съвет и  писмено становище - 

чл.5,ал.7 и чл.14,ал.4 от Правилника. Съгласно чл.14,ал.5 от Правилника 

следва гласа от представителя да се брои „въздържал се“ ); 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 19,13% ( 6 гласа – на заседанието представителите 

на общините гласуваха „ЗА“, без гласувано решение на общинските 

съвети  - чл.5, ал.7 и чл.14, ал.5 от Правилника). 

 

По т.3 от Дневния ред: 

 

Г-жа Дарина Николаева 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 2022 

година. 

Г-жа Дарина Николаева: Давам думата на г-жа Елена Вардарова, която 

да представи бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2022 

година. 

Г-жа Елена Вардарова представи на участниците бюджет на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2022 година. 

Г-жа Дарина Николаева даде думата за коментари. 

 

Поради липса на такива, следва процедура по поименно  гласуване 

на Решение за приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – София за 2022 година.  

 

Г-жа Дарина Николаева, 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 на основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите и чл.9, 

ал.2 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 2022 година. 



8 

 

Решението  бе прието:   „ЗА“  -  62,87% (9 гласа) от всички гласове от 

присъстващите с право на глас ( мин. 75% от присъстващите - 62,56%); 

„ПРОТИВ“ – 1, 41% ( 1 глас – на заседанието представителя гласува 

против, без гласувано решение на общински съвет и  писмено становище - 

чл.5,ал.7 и чл.14,ал.4 от Правилника. Съгласно чл.14,ал.5 от Правилника 

следва гласа от представителя да се брои „въздържал се“ ); 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 19,13% ( 6 гласа – на заседанието представителите 

на общините гласуваха „ЗА“, без гласувано решение на общинските 

съвети  - чл.5, ал.7 и чл.14, ал.5 от Правилника). 

 

По т.4 от Дневния ред: 

Г-жа Дарина Николаева обяви преминаване към т. 4 от Дневния ред: 
даде думата за изказвания.  

 

Нямаше въпроси и коментари от присъстващите на заседанието. 

 

 

 

Г-жа Дарина Николаева:  
 

Закривам днешното заседание на АВиК. Благодаря на всички за участието! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАРИНА НИКОЛАЕВА 

Председател на Общото събрание на 

на  Асоциацията по ВиК на обособената територия,  

обслужвана от „ВиК” ЕООД – София 

и Областен управител на Софийска област 

 

 

 

 

 

Изготвил /преброител/:  

                                        инж. Антони Попов – главен инженер на АВиК 


