,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ ,,В и К'' ЕООД-ЯМБОЛ''

ПРОТОКОЛ №1
от редовно заседание на Общото събрание
на “Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от ,,ВиК‘‘ ЕООД – Ямбол“
Днес 27.02.2018 г. от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация Ямбол, ул.
„Жорж Папазов“ №18, се проведе редовно заседание на общото събрание на
,,Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол.
Заседанието е свикано от Председателя на асоциацията, съгласно покана с
изх. №АЯ-00010 от 22.01.2018 г., №АЯ-00011 от 22.01.2018 г. и при следния обявен с
поканите
дневен ред:
Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД, Ямбол за 2017 г.
Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, Ямбол за 2017 г.
Точка 3. Разглеждане и приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Ямбол
за 2018 г.
Точка 4. Разглеждане и приемане на подробна инвестиционна програма на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Ямбол за 2018 г.
Точка 5. Разни.
Заседанието на ОС се води от Димитър Иванов – Председател на асоциацията
по ВиК – Ямбол и представител на Държавата в асоциацията, в качеството си на
Областен управител на област Ямбол, съгласно разпоредбите на чл. 198в, ал. 3, т. 2 и
чл. 198е, ал. 2, т. 1 от Закона за водите.
Представителите на общините в ОС на Асоциация по ВиК – Ямбол бяха
поканени да се регистрират в списъка на присъстващите с право на глас и беше
извършена проверка за наличието на съответните документи по чл. 198е, ал. 3, ал. 4 и
ал. 5 от Закона за водите, с които на представителите се дава мандат за
представителство в заседанието на ОС.
Според присъствения лист, който е неразделна част от настоящия протокол, на
заседанието присъстваха следните представители на държавата и общините със
съответните мандати:
За държавата с право на глас 35% от гласовете в ОС (чл. 198в, ал. 8 от ЗВ)
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Г-н Димитър Иванов – Председател на Асоциация по ВиК и Областен
управител на област Ямбол с мандат на представителство и позиция за гласуване в
настоящото заседание на Държавата, съгласно решение № РД-02-14-198/26.02.2018 г.
на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Пълномощно № 1500-86/23.02.2018 г. на Министерство на околната среда и водите.
2. За общините:
2.1. За Община Ямбол с право на глас 36,66% от гласовете в ОС: присъства
представител на общината: инж. Радостин Евтимов – Директор на Дирекция „УТС“, с
мандат за представителство и съгласувана позиция за гласуване в настоящото
заседание, съгласно Решение по т. 1 от тридесето заседание на Общински съвет Ямбол,
проведено на 27.02.2018 г.
2.2. За Община Елхово с право на глас 8,02% от гласовете в ОС: присъства
представител на общината: г-н Петър Киров – Кмет на община Елхово, с мандат за
представителство и съгласувана позиция за гласуване в настоящото заседание, съгласно
решение на Общински съвет Елхово от Протокол №28 на двадесет и осмо заседание на
общински съвет, проведено на 22.02.2018 г.
2.3. За Община Стралджа с право на глас 6,32% от гласовете в ОС:
присъства представител на общината: г-н Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, с
мандат за представителство и съгласувана позиция за гласуване в настоящото
заседание, съгласно Решение №338 от Протокол № 29/22.02.2018 г. на Общински съвет
Стралджа.
На заседанието присъстват: инж. Стоян Радев – Управител на „ВиК“ ЕООД,
Ямбол, Галя Михова – финансов експерт към АВиК – Ямбол и инж. Ирина Стоянова –
инженер ВиК към АВиК – Ямбол
На заседанието не присъстват представители на следните членове
асоциацията:

на

1. Община Болярово с право на глас – 2.06 %
2. Община Тунджа, с право на глас – 11.94 %
В списъка на присъстващите са регистрирани представители на членове на
Асоциацията с право на глас 86% от всички гласове и съгласно чл.198в, ал.7 от Закона
за водите заседанието се счита за редовно.
Председателят на асоциацията предложи за преброител на гласовете Галя
Михова – финансов експерт и за протоколист инж. Ирина Стоянова на длъжност
инженер ВиК в Асоциация по ВиК – Ямбол. Предложението бе прието единодушно.
Г-н Димитър Иванов напомни, че съгласно чл. 198 в, ал. 7 от Закона за водите,
заседанията са редовни, ако на тях присъстват представителите на държавата и
общините, които притежават не по - малко от две трети от всички гласове в общото
събрание (66,67%).
След като беше констатирано наличието на кворум за провеждане на
заседанието, Председателят на асоциацията откри заседанието и представи на
присъстващите предварително обявения дневен ред.
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Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и одобрен
единодушно от ОС.
Председателят пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.
По точка 1 от дневния ред:
Г-н Димитър Иванов запозна членовете на асоциацията с основанията за
приемане на отчета за дейността на асоциацията за 2017 г., отчета за изпълнение на
бюджета на асоциацията за 2017 г. и приемане на бюджета за 2018 г. и даде думата на
представителите на общините за мнения и въпроси.
След като не бяха поставени въпроси, Председателят на асоциацията предложи
на ОС да пристъпи към гласуване на предложението за решение по т.1 от дневния ред.
Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за
заседанието.
Съгласно изискванията на чл. 198в, ал. 9 от ЗВ, решенията на Общото събрание
се взимат с мнозинство от ¾ гласовете на присъстващите.
След проведеното гласуване с пълно мнозинство от гласовете на присъстващите
„ЗА“- бе взето следното
РЕШЕНИЕ №1 по Протокол №1 от 27.02.2018 г.:
Общото събрание на Асоциация по ВиК – Ямбол приема годишния отчет за
дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Ямбол за 2017 г., съгласно чл.198в, ал.4, т.10
от Закона за водите.

По точка 2 от дневния ред:
Председателят на асоциацията предложи на ОС да пристъпи към гласуване на
предложението за решение по т. 2 от дневния ред.
Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за
заседанието.
След проведеното гласуване с пълно мнозинство от гласовете на присъстващите
„ЗА“ Асоциация по ВиК – Ямбол прие следното
РЕШЕНИЕ №2 по Протокол №1 от 27.02.2018 г.:
Общото събрание приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за
2017 г., съгласно чл.9, ал.2 и чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциацииите по водоснабдяване и канализация (обн.ДВ, бр.66 от 8 август 2014 г.).
По точка 3 от дневния ред:
Председателят на асоциацията предложи на ОС да пристъпи към гласуване на
предложението за решение по т. 3 от дневния ред.
Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за
заседанието.
След проведеното гласуване с пълно мнозинство от гласовете на присъстващите
„ЗА“ Асоциация по ВиК – Ямбол прие следното
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РЕШЕНИЕ №3 по Протокол №1 от 27.02.2018 г.:
Общото събрание приема бюджета на Асоциацията за 2018 г., съгласно чл.198в,
ал.4, т.9 от Закона за водите.
По точка 4 от дневния ред:
Председателят на асоциацията предложи на ОС да пристъпи към гласуване на
предложението за решение по т. 4 от дневния ред.
Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за
заседанието.
След проведеното гласуване с пълно мнозинство от гласовете на присъстващите
„ЗА“ Асоциация по ВиК – Ямбол прие следното
РЕШЕНИЕ №4 по Протокол №1 от 27.02.2018 г.:
Общото събрание приема подробната инвестиционна програма за 2018 г. на
оператора-„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Ямбол.
По точка 5 от дневния ред:
Г-н Димитър Иванов покани членовете на асоциацията да поставят
допълнителни въпроси и да представят предложения, ако има такива.
Думата взе г-н Стоян Радев-Управител на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, Ямбол. Г-н Радев предложи на общото събрание да приеме
изменение на гласуваната в т.4 от дневния ред подробна инвестиционна програма на
дружеството му за 2018 г., в частта на предвидените инвестиции в публични активи
на община Елхово и Болярово и същата да се допълни с предвиждането за
инвестиции в активи публична държавна собственост.
Г-н Радев информира общото събрание, че измененията са нанесени по искане
на Кмета на Община Елхово и Кмета на Община Болярово и във връзка с дадено с
писмо, изх.№90-04-31/05.02.2018 г., становище на МРРБ относно подробна
инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД, Ямбол с препоръка в програмата да се
включат инвестиции за всички собственици, включително за активи публична
държавна собственост.
Г-н Радев поясни, че обща стойност от 853 х.лв на инвестиции за 2018 г. в
изменената подробна инвестиционна програма не се променя.
Предложените от ВиК оператора изменения са следните:
1. Обект: „Реконструкция на водопровод по ул.“Александър Стамболийски“
от път I-7 гр.Елхово с дължина 450 мл“ на стойност 58 х.лв, се заменя с обект:
„Реконструкция на водопровод по ул.“Търговска“ от кръстовището с ул.“Марица“ до
кръстовището с ул.“Чаталджа“, гр.Елхово с дължина 250 мл на стойност 35 х.лв и
обект: „Реконструкция на водопровод по вътрешна улица от кръстовището с
ул.“Морава“ до кръстовището с ул.“Камчия“, гр.Елхово“ с дължина 94 мл на
стойност 15 х.лв се заменя с обект: „Реконструкция на водопровод по ул.“Сан
Стефано“, гр.Елхово с дължина 160 мл на стойност 25 х.лв.
2. Обект: „ Реконструкция тласкателен водопровод ПС „Стефан Караджово.“
с дължина 1000 мл /публична общинска собственост/ на стойност 80 х.лв се заменя с
обект: „Реконструкция довеждащ водопровод Воден-Елхово /в района на язовир
Малко Шарково/ с дължина 600 мл /публична държавна собственост/ на стойност 93
х.лв.
Г-н Иванов даде думата за въпроси и предложения.
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След като такива не бяха поставени, Председателят на асоциацията предложи на
ОС да пристъпи към гласуване на предложението за изменения в Подробна
инвестиционна програма
След проведеното гласуване с пълно мнозинство от гласовете на присъстващите
„ЗА“- бе взето следното
РЕШЕНИЕ №5 по Протокол №1 от 27.02.2018 г.:
Общото събрание на Асоциация по ВиК – Ямбол приема изменения на
Подробна инвестиционна програма, неразделна част от настоящия протокол.
Г-н Димитър Иванов уведоми присъстващите, че от Министерство на
околната среда и водите му е възложено да постави за обсъждане следното:
„Предвид сумата от 98 хил. лева, предвидена в Договора, сключен между
Асоциацията по ВиК и ВиК оператора, като инвестиционни средства за канализация
и пречистване за 2018 г. в представената програма са предвидени средства само за
услугата „доставка на питейна вода“.
Съгласно Националното докладване по Директивата за пречистване на
отпадъчни води от населените места, агломерациите, обслужвани от „ВиК“ ЕООД Ямбол са в несъответствие с изискванията на директивата по отношение на
изграденост на канализационната система и на пречистване на отпадъчните води.
Предвид задълженията за изграждане на канализационни мрежи и
пречиствателни станции за населените места, въведени в българското и
европейското законодателство, за агломерациите над 2000 е.ж., с изградена ПСОВ,
следва да се доизгради канализационна мрежа, а за населените места с неизградена
ПСОВ – да се осигури пречистването на събраната в канализационната мрежа
отпадъчна вода и едновременно, на по-късен етап, да се доизгради цялата
канализационна мрежа. В тази връзка следва да се обсъди разпределението на
инвестициите по години за осигуряване на своевременно повишаване на степента на
съответствие в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД-Ямбол, с
изискванията на Директивата за пречистване на отпадъчни води от населените
места.“
Г-н Димитър Иванов предостави възможност на присъстващите да обсъдят
темата.
Коментари:
инж. Стоян Радев – Управител на „ВиК“ ЕООД – Ямбол: Наистина, тези
недоизградените канализационни мрежи на гр.Ямбол и гр.Елхово и неизградените
пречиствателни станции за отпадни води съгласно Директивата над 10 000 е.ж. са в
процес на прединвестиционни проучвания. Те са включени в тези проучвания и ще
бъдат предложени за финансиране.
инж.Ирина Стоянова-експерт по ВиК на АВиК-Ямбол: Тук се говори не само
за населени места с над 10 000 е.ж., но и за агломерации с над 2000 е.ж. В нашия случай
това е гр.Стралджа .
инж.Стоян Радев: град Стралджа не е в тази Директива за пречистване на
отпадъчни води. Пречистването на отпадъчни води се изисква за населени места с над
10 000 е.ж., не съм сигурен, дали имаме задължение за канализационната мрежа. Освен
това, с 50-90 х.лв ВиК дружеството не може да изгради канализация в Стралджа.
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инж.Ирина Стоянова: Има се в предвид, че може и да са малки, но средствата за
изграждане на канализационните мрежи следва да се залагат в програмите всяка
година.
г-н Димитър Иванов: При положение, че за изпълнение на проекта за
канализация на гр.Стралджа са необходими 18 мл.лв, такъв размер на средствата се
обсъждаше на среща със Зам.министъра на РРБ..
инж. Стоян Радев: За населените места между 2000 е.ж. и 10 000 е.ж. се
проектират по други наредби за индивидуални средства за пречистване като ями и др. и
в момента се изготвя нова нормативна уредба с нови наредби към нея за тези
индивидуални средства.
Предвид липсата на други коментари и въпроси за обсъждане, Председателят на
асоциацията закри заседанието.
Приложение: Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, Ямбол за 2018 г. с нанесените изменения.

Председател:…………………………/П/
Димитър Иванов
/Председател на Асоциация по ВиК – Ямбол/
Преброител:………………………….. /П/
Галя Михова
/финансов експерт на Асоциация по ВиК – Ямбол/
Изготвил протокола:………………... /П/
инж. Ирина Стоянова
/инженер ВиК на Асоциация по ВиК – Ямбол/
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