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

ПОКАНА
На основание чл.10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
Асоциациите по водоснабдяване и канализация свиквам на 23 април 2015г. от 11.00
часа в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол редовно заседание на
„Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК – ЕООД – Ямбол”
при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК – ЕООД – Ямбол”
за 2014г..
Точка 2. Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от ВиК – ЕООД – Ямбол” за 2015г.
Точка 3. Вземане на решение за предоставяне на принципно съгласие за
сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията, както и предоставяне на В и К услуги на потребителите срещу
заплащане с действащия В и К оператор „В иК” ЕООД – Ямбол, по реда на чл.198п,
ал.1, предложение първо от Закона за водите
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 в Република България през 2011 г., броят на гласовете в общото събрание се
разпределя между членовете по решение на председателя на асоциацията.
В тази връзка, 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:
Обхват на обособената
% съотношение
Представител на
територия от преброяване на на гласовете в
№
държава/общини
населението през 2011 г.
Асоциация по ВиК
1

Областен управител на
област Ямбол

2

Община Ямбол

3

Община Болярово

4

35
74 132 ж.

36,66

4 160 ж.

2,06

Община Елхово

16 219 ж.

8,02

5

Община „Тунджа”

24 155 ж.

11,94

6

Община Стралджа

12 781 ж.

6,32

Във връзка с така предложения дневен ред ви давам следната обосновка:
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По точка 1 Съгласно чл.16, т.3 от Правилника за организацията и дейността на
Асоциациите по водоснабдяване и канализация председателят на асоциацията в срок до
31 януари на следващата календарна година изготвя и представя на членовете на
асоциацията и на министъра на регионалното развитие годишен отчет за дейността на
асоциацията. Същият ви бе представен с писмо изх. № 91/0216 от 16.12.2014г.
Съгласно чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от цитирания правилник
Общото събрание на асоциацията приема отчетът за дейността на асоциацията.
По точка 2 Бюджетът на АВиК се формира от средства от държавата и
общините. Окончателният размер на вноската на държавата за 2015г. е 10 000лв.(десет
хиляди лв.). Средствата, които кметовете следва да предвидят по бюджетите на
съответната община са в зависимост от участието на държавата.
В тази връзка, размерът на вноските на общините за 2015г. са както следва:

№

Представител на
държава/общини

1

Областен управител на
област Ямбол

2

Община Ямбол

3

Община Болярово

4

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

% съотношение
на гласовете в
Асоциация по ВиК

Бюджет
за 2015 г.
/лв./

35

10 000

74 132 ж.

36,66

10 474

4 160 ж.

2,06

589

Община Елхово

16 219 ж.

8,02

2 291

5

Община „Тунджа”

24 155 ж.

11,94

3 411

6

Община Стралджа

12 781 ж.

6,32

1 806

Общо:

28 571

Съгласно чл. 21, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
Асоциациите по водоснабдяване и канализация бюджетът на асоциацията се приема от
общото събрание.
По точка 3 Съгласно чл.198в, ал.4, т.1 от Закона за водите Асоциацията по В и К
чрез общото събрание, определя В и К оператор по реда на Закона за водите или избира
В и К оператор по реда на Закона за концесиите. Регламентираният в Закона за водите
ред е съгласно §30, ал.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, а именно: стопанисването,
поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и
предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане, се извършва чрез
сключване на договор с В и К оператора, действащ на съответната обособена територия
към датата на влизане в сила на този закон. Минималното съдържание на договора е
определено в §30, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите.
Съгласно чл.34, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
Асоциациите по водоснабдяване и канализация изборът на вида договор се извършва от
общото събрание на асоциацията. Вземането на решение за сключване на договор с
настоящия ВиК оператор ще даде възможност да се премине към следващата стъпка –
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обсъждане на самия договор и приложенията към него, чрез провеждане на
консултации и срещи на членовете на Асоциацията по ВиК.
Предлагам Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от ВиК – ЕООД – Ямбол” по точка 1 да приеме следното решение:
РЕШЕНИЕ:
Приема годишен отчет за дейността на асоциацията за 2014 година.
Предлагам Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от ВиК – ЕООД – Ямбол” по точка 2 да приеме следното решение:
РЕШЕНИЕ:
Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана
от ВиК – ЕООД – Ямбол” за 2015г.
Предлагам Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от ВиК – ЕООД – Ямбол” по точка 3 да приеме следното решение:
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.34, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
Асоциациите по водоснабдяване и канализация дава принципно съгласие за сключване

на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията, както и предоставяне на В и К услуги на потребителите срещу
заплащане с действащия В и К оператор „В иК” ЕООД – Ямбол, по реда на чл.198п,
ал.1, предложение първо от Закона за водите във връзка с §30, ал.1 от ПЗР на ЗИД на
Закона за водите.
На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 от Правилника за
организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация
представителят на общината в асоциацията е кметът на общината, а при невъзможност
той да участва общинският съвет определя друг представител.
Моля за Вашето своевременно съгласуване на позиция и мандат за гласуване по
дневния ред за заседанието на Общото събрание на асоциацията на 23 април 2015 г.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са ви
изпратени за предходното заседание на 26 февруари 2015г., което не се проведе,
поради липса на кворум.
С уважение,
ДИМИТЪР ИВАНОВ /п/
Председател на „Асоциация по В и К на
Обособената територия,обслужвана от
ВиК ЕООД – Ямбол”
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