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ПРОТОКОЛ ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 

на сдружение с нестопанска цел с дейност в частна полза 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ - БАВ 

Днес, 04.04.2022 г. в зала 230 на Университета по архитектура, строителство и геодезия 

/УАСГ/, гр. София, район „Лозенец“, п.к. 1046, ул. „Христо Смирненски“ 1, бл. А, вх. УАСГ, 

от 15:00 ч. се проведе ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение с 

нестопанска цел с дейност в частна полза БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ – БАВ, 

ЕИК 831199654. Общото събрание е свикано от Управителния съвет на сдружението с 

покана в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, вписана на 01.03.2022 г., със следният 

Дневен ред:  

1. Отчет на УС за дейността на Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“ през 

2021 г. 

2. Отчет на УС за финансовото състояние на Сдружение „Българска асоциация по 

водите – БАВ“ за изминалия период. 

3. Отчет на Контролния съвет на Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“. 

4. Обсъждане, разглеждане и вземане на решение за приемане на Годишен финансов 

отчет /ГФО/ за 2021 г. на Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“. 

5. Вземане на решение така приетия годишен финансов отчет /ГФО/ за 2021 г. да бъде 

предоставен за обявяване в търговски регистър и регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел към Агенция по вписванията. 

6. Освобождаване от отговорност на настоящия Управителен съвет, Председател и 

Контролен съвет. 

7. Избор на нов Управителен съвет на Сдружение „Българска асоциация по водите – 

БАВ“. 

8. Избор на нов Председател и заместник-председатели на Управителен съвет на 

Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“. 

9. Избор на нов Контролен съвет на Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“. 

10. Решение за размера на членския внос за 2022 г. 

11. Одобрение на бюджет на Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“ за 2022 

г.  

12. Разни. 

В обявения за откриване на събранието час – 15:00 ч., от всички 325 членове на 

Асоциацията, от които с право на глас са 151, присъстваха 28 членове с право на глас. 

Съгласно действащия устав на БАВ при кворум, по-малък от 50% /петдесет процента/, 

събранието се отлага с един час.  

В 16:00 ч. проф. д-р инж. Димитър Кирилов Аличков откри събранието с предложение 

за утвърждаване на мандатна комисия в състав: проф. д-р инж. Ганчо Димитров – 

председател и членове – инж. Мариета Иванова и инж. Радослав Тонев. Предложението бе 

подложено на гласуване: 
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Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема. 

Проф. Ганчо Димитров даде сведения за новия кворум: към 16:00 ч. присъстващите са 

74 члена с право на глас, което даде възможност събранието да бъде официално открито. 

Думата бе дадена на председателя на БАВ - проф. д-р инж. Димитър Кирилов Аличков. 

Той предложи за Председател на Общото събрание – доц. д-р Борислав Великов.  

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема. 

Следващото предложение, направено от проф. Димитър Аличков, бе за протоколчик – 

инж. Димитър Михалков. 

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема. 

Думата бе дадена на Председателя на събранието – доц. Борислав Великов, който 

благодари за оказаното доверие и предложи да бъде избрана комисия по бюджет в състав: 

инж. Георги Владов – председател, проф. д-р инж. Димитър Аличков и инж. Иван Иванов. 

Предложението бе подложено на гласуване поради липса на други предложения:  

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема. 

Председателят на събранието – доц. Великов, продължи с предложение да бъде избрана 

комисия по предложения за управителен съвет, за Председател и заместник-председатели 

на Управителен съвет и за контролен съвет в състав: д-р инж. Сава Савов – председател, 

проф. дтн. инж. Румен Арсов и инж. Благой Козарев. 

Предложението бе подложено на гласуване поради липса на други предложения: 

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема. 
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Председателят на събранието прочете дневния ред, както е обявен в Търговски 

регистър и регистър на ЮЛНЦ, като подкани присъстващите да дадат предложение за 

допълнения. Дневният ред бе подложен на гласуване по начина, обявен в Търговски регистър 

и регистър на ЮЛНЦ, поради липса на други предложения:   

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Дневният ред се приема.  

          ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

Доц. Борислав Великов даде думата на проф. Димитър Аличков за доклад по точка 1. 

Отчет на УС за дейността на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ – 

БАВ“ през 2021 г. 

Докладът бе прочетен с уточнението, че е бил приет от УС на БАВ преди започване на 

ОС на Асоциацията. Той е публикуван на интернет страницата на БАВ в раздел Документи  

=> БАВ. 

След изчерпване на коментарите доц. Борислав Великов предложи за гласуване точка 

първа от  дневния ред с изчетения по тази точка доклад. Предложи по първа точка Общото 

събрание да одобри отчета на УС за дейността на БАВ за 2021 г. Предложението бе 

подложено на гласуване поради липса на други предложения. 

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Отчетът се приема. 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

Доц. Борислав Великов даде думата на проф. Димитър Аличков за доклад по точка 2. 

Отчет на УС за финансовото състояние на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 

ПО ВОДИТЕ – БАВ за изминалия период“.  

Докладът бе прочетен с уточнението, че е бил приет от УС на БАВ преди започване на 

ОС на Асоциацията.  

След изчерпване на коментарите доц. Великов предложи за гласуване точка втора от  

дневния ред с изчетения по тази точка доклад. Предложи по втора точка Общото събрание да 

одобри отчета на УС за финансовото състояние на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 

ПО ВОДИТЕ – БАВ“ за изминалия период. Предложението бе подложено на гласуване 

поради липса на други предложения. 
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Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Отчетът се приема. 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

Доц. Борислав Великов даде думата на г-н Ангел Престойски за доклад по точка 3. 

Отчет на Контролния съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ 

– БАВ“. 

След изчерпване на коментарите доц. Великов предложи за гласуване точка трета от  

дневния ред с изчетения по тази точка доклад. Предложи по трета точка Общото събрание да 

одобри отчета на Контролния съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО 

ВОДИТЕ – БАВ“. Предложението бе подложено на гласуване поради липса на други 

предложения. 

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Отчетът се приема. 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

Доц. Борислав Великов даде думата на проф. Димитър Аличков за доклад по точка 4. 

Обсъждане, разглеждане и вземане на решение за приемане на Годишен финансов отчет /ГФО/ 

за 2021 г. на Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ. 

След изчерпване на коментарите доц. Великов предложи за гласуване точка четвърта от  

дневния ред с изчетения по тази точка отчет. Предложи Годишен финасов отчет /ГФО/ за 

2021 г. да бъде приет от ОС на БАВ. Предложението бе подложено на гласуване поради 

липса на други предложения. 

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Отчетът се приема. 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

По т. 5 – Вземане на решение така приетия годишен финансов отчет /ГФО/ за 2021 г. да 

бъде предоставен за обявяване в търговски регистър и регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел към Агенция по вписванията.  

Доц. Великов предложи така приетия ГФО от ОС на БАВ да бъде предоставен за 

обявяване в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. 

Предложението бе подложено на гласуване поради липса на други предложения.  
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Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема. 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

Доц. Борислав Великов подложи на гласуване и точка 6 от дневния ред: 

Освобождаване от отговорност на настоящия Управителен съвет, Председател и 

Контролен съвет.  

 Председателят на събранието предложи настоящия Управителен съвет, Председател и 

Контролен съвет да бъдат освободени от отговорност. Предложението бе подложено на 

гласуване поради липса на други предложения. 

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема. 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

Доц. Борислав Великов премина към точка 7 от дневния ред - Избор на нов 

Управителен съвет на Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“,  като даде 

думата на Председателя на комисията по предложения – д-р инж. Сава Савов. 

Д-р Савов докладва, че комисията е заседавала по-рано и след обсъдени различни 

варианти тя предлага съставът на Управителния съвет на БАВ да бъде: 

Управителен съвет: 

1. Иван Вълчков Иванов, ЕГН: 7311016240 

2. Благой Петров Козарев, ЕГН: 7212076701 

3. Георги Владимиров Владов, ЕГН: 5709011700 

4. Петър Колев Калинков, ЕГН: 4712156245 

5. Ангелина Димитрова Александрова, ЕГН: 4802064593 

6. Атанас Николов Паскалев, ЕГН: 4608306969 

7. Борис Цочев Цанков, ЕГН: 6911236347 

8. Валентин Донев Вълканов, ЕГН: 5804161146 

9. Владимир Георгиев Стратиев, ЕГН: 5806066960 

10. Ганчо Христов Димитров, ЕГН: 4707100149 

11. Ганчо Йовчев Тенев, ЕГН: 6810257700 

12. Димитър Кирилов Аличков, ЕГН: 5807147223 
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13. Ирина Славова Рибарова, ЕГН: 6602284038 

14. Ирина Стойкова Костова, ЕГН: 5911180755 

15. Красимир Петков Стоянов, ЕГН: 7712036707 

16. Николай Стефанов Куюмджиев, ЕГН: 5701176663 

17. Огнян Цветков Кулишев, ЕГН: 6003214500 

18. Румен Владимиров Арсов, ЕГН: 4606216927 

19. Сава Иванов Савов, ЕГН: 5504111566 

Контролен съвет: 

1. Ангел Цветков Престойски 

2. Димитър Герчев Марковски 

3. Диана Георгиева Младенова 

4. Емил Димитров Матев 

5. Емил Василев Димитров 

Владимир Стратиев направи процедурно предложение – гласуването на точка 7 – Избор 

на нов Управителен съвет на Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“, да бъде явно 

и анблок, което Борислав Великов подложи на гласуване: 

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема. 

След това д-р инж. Сава Савов подложи на гласуване предложението на комисията по 

предложения за избор състав на нов Управителен съвет с мандат от 4 години. 

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема. 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

Доц. Великов премина към точка 8 от дневния ред - Избор на нов Председател и 

заместник-председатели на Управителен съвет на Сдружение „Българска асоциация по 

водите – БАВ“,  като даде думата на Председателя на комисията по предложения – д-р инж. Сава 

Савов.  

Д-р Савов докладва, че комисията е заседавала по-рано и след обсъдени различни 

варианти тя предлага Председател и заместник-председатели на Управителен съвет да бъдат:  

1. Председател – Иван Вълчков Иванов, с ЕГН: 7311016240 

2. Зам.-председател – Благой Петров Козарев, с ЕГН: 7212076701 
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3. Зам.-председател – Георги Владимиров Владов, с ЕГН: 5709011700 

4. Зам.-председател – Петър Колев Калинков, с ЕГН: 4712156245 

Владимир Стратиев направи процедурно предложение – гласуването на точка 8 – Избор 

на нов Председател и заместник-председатели на Управителен съвет на Сдружение „Българска 

асоциация по водите – БАВ“,  да бъде явно и анблок, което Борислав Великов подложи на 

гласуване:  

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема. 

След това д-р Савов подложи на гласуване предложението на комисията по 

предложения за избор на Председател и заместник-председатели на Управителен съвет с 

мандат от 4 години: 

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема. 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

Доц. Борислав Великов премина към точка 9 от дневния ред - Избор на нов Контролен 

съвет на Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“,  като даде думата на 

Председателя на комисията по предложения – д-р инж. Сава Савов.   

Проф. Калинков докладва, че комисията е заседавала по-рано и след обсъдени различни 

варианти тя предлага Контролен съвет да бъде:  

1. Ангел Цветков Престойски 

2. Димитър Герчев Марковски 

3. Диана Георгиева Младенова 

4. Емил Димитров Матев 

5. Емил Василев Димитров 

Владимир Стратиев направи процедурно предложение – гласуването на точка 8 – Избор 

на нов Контролен съвет на Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“,  да бъде явно и 

анблок, което Борислав Великов подложи на гласуване:  

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема. 
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След това доц. Борислав Великов подложи на гласуване предложението на комисията 

по предложения за избор на нов Контролен съвет с мандат от 4 години: 

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема. 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

Доц. Великов премина към точка 10 от дневния ред – Решение за размера на членския 

внос за 2022 г., като даде думата на Георги Владов. Той, от името на комисията, предложи 

промяна на членския внос за 2022 г.,  а именно: за индивидуални членове: 15 лв за студенти 

и пенсионери, 30 лв за всички останали. За корпоративни членове: по 5 лв на човек от 

средносписъчния състав на дружеството за предходната година, но не по-малко от 1000 лв. 

За Съюз на ВиК операторите в Република България (СВиКОРБ) – съгласно решение на УС 

на СВиКОРБ, но не по-малко от 20 000 лв. 

Поради липса на други предложения, доц. Великов подложи на гласуване даденото 

предложение: 

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема. 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Доц. Великов предложи да се премине към изпълнението на т. 11 от дневния ред, а 

именно: Одобрение на бюджет на Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“ 

за 2022 г.; 

Думата бе дадена на проф. д-р инж. Димитър Аличков, който направи предложение за 

бюджет за 2022, базиран на одобрен петгодишен бизнес план с малки и неизбежни корекции, 

а именно: 268 500,00 лв приходи и 268 500,00 лева разходи.  

Доц. Великов предложи така прочетения бюджет да бъде приет. Предложението бе 

подложено на гласуване поради липса на други предложения:  

Гласували ЗА: 74 

Гласували ПРОТИВ: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема. 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Доц. Великов пристъпи към последната точка от дневния ред – т. 12. Разни. 

Инж. Албена Ватралова използва случая да попита дали поставените въпроси и теми по 

време на кръгла маса „Перспективи за развитие на водния сектор на Р. България“, състояла 

се на 22 март 2022 г., организирана от БАВ, са отнесени в писмен вид до съответните 
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отговорни институции. Проф. Аличков отговори, че към момента те не са изпращани в 

писмен вид до ресорните ведомства, но на страницата на електронно издание mediapool, 

както и на сайта на БАВ, е качено отразяване на събитието. 

Втори въпрос зададе проф. д-р инж. Светла Гарванска, свързан с намеренията на БАВ 

да се търсят решения на множеството проблеми с утайките от пречиствателни станции за 

отпадъчни води. 

След това думата взе доц. д-р инж. Галя Бърдарска, която изрази своята идея да бъде 

изпратено от страна на БАВ към МРРБ предложение за създаване на Национален експертен 

съвет в областта на водите. 

Последен коментар направи доц. д-р инж. Венци Божков, който препоръча за в бъдеще 

в управителния съвет на БАВ да влязат повече водни специалисти, извън областта на 

водоснабдяването и канализацията. Той също допълни, че е добре да се проучат 

възможностите за срещи между МОСВ и неправителствените организации. 

След изчерпване на коментарите по т. 12 и изчерпване на дневния ред, доц. Борислав 

Великов закри редовното Общо събрание на Асоциацията. 

 

04.04.2022 г. 

гр. София 

Председател на събранието:     Протоколчик: 

/доц. д-р инж. Борислав Великов/     /инж. Димитър Михалков/ 

 

…………………………      ………………………… 


