
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№  803 
 
 Взето с протокол № 41 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 28.04.2022 год. 
 
ОТНОСНО: Определяне представител на Община Септември в Асоциацията по ВиК, 
както и неговите позиции и мандат за, редовно, присъствено заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 
29.04.2022г. 
 

Съгласно разпоредбите на Закона за водите Общинският съвет е компетентен да 
определи представител на община Септември в Асоциацията по ВиК, както и неговите 
позиции и мандат за редовно, присъствено заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, което ще се проведе на 29.04.2022г. при 
следния дневен ред: 

 
1. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. 
Пазарджик за 2021г. съгласно чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите.  

2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2021г. на Асоциация по ВиК  
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни  
услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, съгласно чл.9, ал.2 и чл.26, ал.3 от Правилника за  
организацията и дейността на АВИК.  

3. Приемане на Бюджет на Асоциация за 2022г., съгласно чл.198в, ал.4, т.9 от Закона 
за водите и чл.9, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 от Правилника за организацията и 
дейността на АВИК.  

4. Одобряване от Общото събрание на Асоциацията, на основание чл.33а от  
Правилника за организацията и дейността на АВИК /Правилника/ на предложен 
от „ВиК услуги” ЕООД, Пазарджик, План на Подробна инвестиционна програма 
на обособената територия за 2022г. на стойност 745 800 лв. 

5. Разни. 
 

В предвид гореизложеното Общински съвет Септември, след като обсъди 
предложението на Зам. кмета на общината и писмо с вх. №06 00-49/01.04.2022г. на 
Областен управител на област Пазарджик и Председател на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” 
ЕООД, гр. Пазарджик и на основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, 
чл.10в, ал.1, т.7 и чл. 198е, ал.3 и 5 от ЗВ и чл.5, ал.6 и ал.7 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и след 
станалите разисквания,  

 
 

 
Р Е Ш И: 



1. Общински съвет Септември определя в редовно, присъствено заседание на 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик, което ще се проведе 
на 29.04.2022г., Община Септември да се представлява от Нина Вардина – Секретар на 
община Септември 

 
2.Общински съвет Септември определя позицията на представителя на Община 

Септември в редовно, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни 
услуги” ЕООД гр. Пазарджик по следния ред съобразно точките от дневния ред на 
редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията: 

 
- По точка 1 - Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” 
ЕООД, гр. Пазарджик за 2021г. съгласно чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, да 
гласува „ЗА“ 
 

- По точка 2 - Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2021г. на Асоциация 
по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализационни  услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, съгласно чл.9, ал.2 и чл.26, ал.3 от 
Правилника за  организацията и дейността на АВИК, да гласува „ЗА“ 

 
- По точка 3 - Приемане на Бюджет на Асоциация за 2022г., съгласно чл.198в, ал.4, т.9 

от Закона за водите и чл.9, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 от Правилника за 
организацията и дейността на АВИК, да гласува „ЗА“ 

 
- По точка 4 - Одобряване от Общото събрание на Асоциацията, на основание чл.33а 

от  Правилника за организацията и дейността на АВИК /Правилника/ на предложен 
от „ВиК услуги” ЕООД, Пазарджик, План на Подробна инвестиционна програма на 
обособената територия за 2022г. на стойност 745 800 лв., да гласува „ЗА“ 

 
- По точка 5 - „Разни” 

 
3. Мандатът на представителя на Община Септември е само за редовно, 

присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. 
Пазарджик, което ще се проведе на 29.04.2022г.  

 
 4.Възлага на За Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 

решението. 
 

  Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             19 
Гласували: 19 
"За": 18 
"Против":            0       
"Въздържали се": 1 

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


