ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. ЯМБОЛ’’

През изминалата 2017г. продължиха дейностите започнали през 2016г. През
отчетния период 01.2017г.- 12.2017г. са свикани четири заседания на Общото
събрание на Асоциация по ВиК –Ямбол. Проведени са работни срещи между
служителите и членовете на асоциацията, ,,Водоснабдяване и канализация’’ЕООД,
гр.Ямбол, изпълнителя на Регионални прединвестиционни проучвания
за
обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’ЕООД,
гр.Ямбол, Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър.

Проведени заседания на Общото събрание на ,,Асоциация по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
,,Водоснабдяване и канализация’’ЕООД, гр.Ямбол’’:
Първото редовно заседание е свикано на 16.02.2017г. при предварително обявен
дневен ред. Присъстваха председателя на асоциацията – Областен управител на
Област Ямбол и представител на община ,,Тунджа’’.
Съгласно чл. 14, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, 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.
В Конкретния случай е установена липсва на кворум, поради което заседанието
бе отложено за 17.03.2017г.
Второто заседание бе проведено на 17.03.2017г. при необходимия кворум и
предварително обявен дневен ред.
Присъстваха:
Председателя на Асоциация по ВиК –Ямбол – Областен управител на Област
Ямбол и представители на общините Ямбол, Стралджа, Елхово и ,,Тунджа’’, както и
инж. Стоян Радев, управител на ,,Водоснабдяване и канализация’’ЕООД, гр. Ямбол.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
Точка1.Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на ,,Асоциация
по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ,,ВиК’’
ЕООД, гр.Ямбол’’ за 2016г.
Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на АВиК
– Ямбол за 2016г.

Точка 3. Приемане на бюджет на АВиК – Ямбол за 2017г.
Точка 4. Съгласуване на коригиран Бизнес план за развитие на дейността на
,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД, гр.Ямбол за регулаторен период от 20172021г.
Точка 5. Даване на съгласие за:
- изпълнение на проект: ,,Проектиране и строителство на пречиствателна
станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК
мрежата в град Елхово’’ с бенефициент община Елхово, по процедура
№BG16M1OP002-1.009-,,Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2’’ на
Оперативна програма,, Околна среда 2014-2020г.‘‘
- за предаване на активите финансирани по тази процедура, след тяхното
изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на ,,Водоснабдяване и
канализация’’ЕООД – Ямбол, при спазване на приложимото европейско
законодателство, включително и на законодателството за държавните помощи.
След като беше констатирано наличието на кворум за провеждане на
заседанието, Председателят на асоциацията предложи на членовете на ОС да не се
разглежда и гласува точка 4 от предварително обявения дневен ред, поради
непредоставена позиция по тази точка в мандата на Министерство на регионалното
развитие и благоустройство.

РЕШЕНИЯ:
По точка 1 от дневния ред :
Общото събрание на Асоциацията приема годишния отчет за дейността на
,,Асоциация по водоснабдяване и канализация, обслужвана от ,,Водоснабдяване и
канализация’’ЕООД, гр. Ямбол’’ за 2016г.
По точка 2 от дневния ред:
Общото събрание на Асоциацията приема отчет за изпълнение на бюджета на
АВиК – Ямбол за 2016г.
По точка 3 от дневния ред:
Общото събрание на Асоциацията приема бюджет на АВиК – Ямбол за 2017г.
По точка 5 от дневния ред:
Общото събрание на Асоциацията дава съгласие за:
-изпълнение на проект: ,,Проектиране и строителство на пречиствателна станция
за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в
град Елхово‘‘ с бенефициент община Елхово, по процедура №BG16M1OP002-1.009,,Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2’’ на Оперативна програма,,
Околна среда 2014-2020г.‘‘

- за предаване на активите финансирани по тази процедура, след тяхното
изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на ,,Водоснабдяване и
канализация’’ЕООД – Ямбол, при спазване на приложимото европейско
законодателство, включително и на законодателството за държавните помощи.
Третото заседание бе насрочено за 05.09.2017г.
Общините Ямбол и Болярово не проведоха сесия на общинските си съвети през
месеца предхождащ заседанието, а общините Стралджа и ,,Тунджа’’, при провеждане
на заседанията на общинските си съвети, не са включили в дневния си ред точка с
покана за заседание на асоциацията и поради тези причини същото не бе проведено.
Четвъртото заседание се проведе на 26.10.2017г. при необходимия кворум и
предварително обявен дневен ред.
Присъстваха: Председателя на Асоциация по ВиК - Ямбол – Областен управител
на Област Ямбол и представителите на общините Ямбол, Стралджа и Елхово .
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
Точка 1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата
в бюджета на ,,Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД,
гр.Ямбол за 2018г.в размер на 15 000лв.( петнадесет хиляди лева), на основание чл.20,
ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване
и канализация.
Точка 2. Приемане на решение за съгласуване на Бизнес план за развитие на
дейността на ,,Водоснабдяване и канализация’’ЕООД, гр.Ямбол за регулаторен
период от 2017-2021г.

РЕШЕНИЯ:
По точка 1 от дневния ред:
Общото събрание на асоциацията приема препоръчителния размер на вноската
на държавата в бюджета на ,,Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД,
гр.Ямбол’’ за 2018г. да бъде в размер на 15000 ( петнадесет хиляди лева).
По точка 2 от дневния ред:
Общото събрание на асоциацията съгласува Бизнес план за развитие на дейността
на ,,Водоснабдяване и канализация’’ЕООД, гр. Ямбол периода 2017-2021г.

Вътрешно организационни дейности:
През 2017година подновихме договори с МТел, Служба по трудова медицина
,,Индустриална стопанска асоциация’’ Ямбол, ,,Български пощи’’ЕАД, Договор за
предоставяне на услугата онлайн банкиране с УниКредит Булбанк АД, Договор за

извършване на абонаментен сервиз и съпровождане на Информационната система за
управление на документооборота с ,,Микси’’ООД.
Регистрирахме заявление за Администратор на лични данни.
Продължаваме да водим регистър за клиентски жалби и Регистър за реализирана
ВиК инфраструктура.
Подновихме декларация в АОП.
На 06.03.2017г. съгласно разпоредбите на чл.20 от Закона за статистиката,
Асоциация по ВиК –Ямбол представи в Националния статистически институт и
Национална агенция по приходите – Годишен отчет за дейността на нефинансовите
предприятия за 2016г. – Приложение №2, а съгласно Закона за корпоративното
подоходно облагане (ЗКПО) подаде в НАП – Годишна данъчна декларация по чл.92 oт
ЗКПО.
Съгласно разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд,
Асоциация по ВиК -Ямбол на 06.03.2017г. подаде Декларация по чл. 15 от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд за 2016 г. в Изпълнителна агенция ,,Главна
инспекция по труда’’Дирекция ,,ИТ’’ –Ямбол.

Проведени работни срещи:
В изпълнение на заповед на Областен управител РД-01-00041/07.06.2017г., е
извършено фактическо установяване на активи ПДС, представляващи ВиК системи и
съоръжения ПДС и предаването им от ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД,
гр.Ямбол на Областна администрация Ямбол с цел завеждането им в баланса на ОА –
Ямбол.
Проверката протече в рамките от 08.06.2017 до 30.06.2017г.
На 01.06.2017г. организирахме и проведохме среща между Асоциация по
водоснабдяване и канализация, Областна администрация и ,,Водоснабдяване и
канализация’’ ЕООД- Ямбол във връзка с приемане на активи ПДС.
Организирахме и проведохме среща между Асоциация по водоснабдяване и
канализация - Ямбол, Община ,,Тунджа’’ и ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД,
гр.Ямбол във връзка с отказ на ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД, гр. Ямбол да
приеме новоизграден актив – ПСОВ Тенево. Срещата се проведе на 28.03.2017г.
Организирахме и проведохме среща между Асоциация по водоснабдяване и
канализация, Обединение ,,Тракийска вода 2015’’ и Областен управител на Област
Ямбол по инициатива на Областен управител по повод резултатите от междинните
доклади от прединвестиционните проучвания, направени от обединението.
Организирахме и проведохме среща между Асоциация по водоснабдяване и
канализация, Областна администрация, ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД,
гр.Ямбол, представители от общини-членове на АВиК –Ямбол и Началника на
Служба по геодезия, картография и кадастър и Общински служби по земеделие във

връзка с възникнали несъответствия между информация за собствеността, вписана в
Общинските служби по земеделие, Служба по геодезия, картография и кадастър –
Ямбол и реалния собственик на земята, както и въпроси, свързани с актуване на
предадени от ВиК оператора на Държавата и Общините активи- ПДС и ПОС .
Срещата бе проведена на 09.11.2017г.
На 06.11.2017 и 07.11.2017г. по покана и инициатива на Асоциация по ,,ВиК’’Ловеч в гр. Луковит, бе проведена работна среща между Асоциации по ВиК от цялата
страна и Министър Николай Нанков, зам. министър Малина Крумова от МРРБ и
експерти от същото министерство както и експерти от МОСВ. Разисквани бяха
въпроси, които са възникнали в процеса на работа на асоциациите. Министър Нанков
очерта перспективите пред ВиК отрасъла.
Отчетът за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация – Ямбол е
изготвен в изпълнение на чл. 198в, ал.4, т.10 от Закона за водите във връзка с чл.16,
т.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация.

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Председател на ,,Асоциация по ВиК на
Обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД, гр.Ямбол‘‘

