„АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К” ЕООД – ЯМБОЛ“

Рег.№0408/0017
24.03.2016г.

ДО
МИНИСТЪРА НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГР.СОФИЯ

На основание чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация свиквам на 26 април 2016 г. от 11.00
часа в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол извънредно заседание
на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД –
Ямбол при следния
ДНЕВЕН РЕД
Точка 1. Вземане на решение за даване на съгласие за изпълнение на проект
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ
колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на
гр. Ямбол – втора фаза“ с Бенефициент Община Ямбол и задължаване на Асоциацията
по ВиК да спазва законодателството в областта на държавните помощи при
сключването на договори, с които възлага извършването на ВиК услугата и
експлоатацията и поддръжката на ВиК активите на съответната обособена територия.
Съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация на база резултатите от преброяването на
населението, извършено по реда на Закона за преброяване на населението и жилищния
фонд на Република България през 2011 г., броят на гласовете в общото събрание се
разпределя между членовете по решение на председателя на асоциацията.
На база брой жители на всяка община от последното преброяване през 2011 г.,
определям процентно съотношение на гласовете на членовете на Общото събрание на
асоциацията, както следва:

№

Представител на
държава/общини

Обхват на обособената
територия от преброяване на
населението през 2011 г.

% съотношение на
гласовете в
Асоциация по ВиК

2.
3.
4.

Областен управител на
област Ямбол
Община Ямбол
Община Болярово
Община Елхово

74 132 ж.
4 160 ж.
16 219 ж.

35,00
36,66
2,06
8,02

5.
6.

Община „Тунджа“
Община Стралджа

24 155 ж.
12 781 ж.

11,94
6,32

1.

Във връзка с така предложения дневен ред, давам следната обосновка:
По точка 1: Съгласно чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността
на Асоциациите по водоснабдяване и канализация на 21.03.2016 г. в деловодството на
Асоциацията е входирано искане за свикване на извънредно Общо събрание на
Асоциацията от Община Ямбол, с предложение да бъде взето следното решение:
Асоциацията по ВиК дава съгласие за изпълнение на проект „Интегриран проект за
водния цикъл на гр.Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение
и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора
фаза“ с Бенефициент Община Ямбол и се задължава да спазва законодателството в
областта на държавните помощи при сключването на договори, с които възлага
извършването на ВиК услугата и експлоатацията и поддръжката на ВиК активите
на съответната обособена територия.
Съгласно публикуваните Насоки за кандидатстване по процедура
BG16M1OP002-1.005 към датата на сключване на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, Община Ямбол следва да предостави на
Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда Решение на Асоциацията
по ВиК, с което изразява съгласието си с изпълнението на проекта на кандидата и се
задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при
сключването на договори, с които възлага извършването на ВиК услугата и
експлоатацията и поддръжката на ВиК активите на съответната обособена територия.
Съгласно т. 26.4 от Насоките за кандидатстване по процедура BG16M1OP0021.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чиито изпълнение
е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.“, предлагам на Общото събрание на Асоциацията
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол по точка 1 да
приеме следното

РЕШЕНИЕ:
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД –
Ямбол дава съгласие за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на
гр.Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция
на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза“ с Бенефициент

Община Ямбол и се задължава да спазва законодателството в областта на държавните
помощи при сключването на договори, с които възлага извършването на ВиК услугата
и експлоатацията и поддръжката на ВиК активите на съответната обособена територия.

На основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите представител на общината е
кмета, а при невъзможност да участвате в заседанието, Общинския съвет следва да
определи друг представител.
Позицията и мандатът на представителя на общината за всяко заседание на
Общото събрание следва да са съгласувани от Общинския съвет.

Приложение: Извадка от Насоките за кандидатстване по процедура
BG16M1OP002-1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура,
чиито изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.“

С уважение,

(П)

ДИМИТЪР ИВАНОВ
Председател на Асоциация по ВиК на
обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол

