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

ПРОТОКОЛ №3/19.07.2016г.
Днес, 19.07.2016 год. /вторник/ в седалището на Асоциацията, намиращо се в
сградата на Областна администрация-Ямбол, се проведе Общо събрание на Асоциация
по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К”
ЕООД Ямбол /АВиК-Ямбол/.
В изпълнение на изискването на Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по В и К /ПОДАВиК/ и след регистрация на присъстващите в приложения
списък-неразделна част от настоящия протокол, г-н Димитър Иванов-Областен
управител на област Ямбол и Председател на АВиК-Ямбол обяви, че на заседанието
присъстват представители на държавата и общините, членове на Асоциацията, които
притежават 89,92% /осемдесет и девет цяло и деветдесет и две стотни/ от всички
гласове в Общото събрание и че е налице необходимия кворум за провеждане на
общото събрание.
Мандатът по въпросите от дневния ред с позицията на Държавата, съгласно чл.5,
ал.3 и позицията на общините, съгласно чл.5, ал.6 от ПОДАВиК са получени от г-н
Иванов и представители на 3 общини, членове на Асоциацията както следва:
1. Димитър Иванов-Областен управител на Област Ямбол и Председател на Асоциация
по В и К-Ямбол: Решение №РД-02-14-553/18.07.16г. на Лиляна Павлова-Министър на
Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Пълномощно №15-0086/15.07.16г. от Ивелина Василева-Министър на Околната среда и водите.
2. Георги Славов-Кмет на Община Ямбол с Решение на
Общински съвет Ямбол, проведено на 30.06.2016год.

десетото заседание на

3 Ангелина Танева-Представител на Община „Тунджа“ с Решение №178 по протокол
№10/30.06.2016г. от заседанието на Общински съвет-Тунджа.
4. Иван Иванов-Зам.Кмета на Община Стралджа- представител на Община Стралджа, с
Решение на №114 от Протокол №9/07.07.2016г. от заседание на Общински съвет
Стралджа.
За преброител на кворума и гласовете на заседанието на Общото събрание
Областният управител на Област Ямбол и Председател на Асоциацията, г-н Иванов
предложи Евгения Керанова-Стоянова-технически сътрудник на Асоциацията и за
изготвящ протокола-инж.Ирина Стоянова-инженер ВиК на Асоциацията.
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След регистрация на присъстващите, Председател на Асоциацията г-н Иванов
напомни, че съгласно изискванията на чл.198в, ал.9 от Закона за водите /ЗВ/, решенията
на Общото събрание се взимат с мнозинство от ¾ гласовете на присъстващите.
Процентното съотношение на гласовете на присъстващите, което е определено в
съответствие с изискванията на чл.198в, ал.8 от ЗВ и чл.8, ал.2 от ПОДАВиК е
следното:

№

1.

Представител на
държава/общини

Областен управител на

% съотношение
на гласовете в
асоциация по В и К

Присъствие на
членовете на
асоциацията

35

да

36,66

да

област Ямбол

2.

Община Ямбол

3.

Община Болярово

2,06

не

4.

Община Елхово

8,02

не

5.

Община Тунджа

11,94

да

6.

Община Стралджа

6,32

да

Председател на Асоциацията представи дневния ред на заседанието, изпратен на
членовете с Покана, изх..№ АЯ-00027/17.06.2016г. и Покана № АЯ-00035/24.06.2016г.,
включващи въпроси, предложения за обсъждане и конкретни предложения и решения,
както следва:.
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Точка 1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
ВиК-ЕООД- Ямбол за 2017г.
Точка 2. Приемане на решение за изразяване на съгласие за изпълнение на
проект ,,Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на градска
пречиствателна станция за отпадни води /ГПСОВ/ и довеждащ колектор , разширение и
реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол- втора фаза ‘‘
с Бенефициент Община Ямбол.
Г-н Иванов предложи да се гласува решение за приемане на дневен ред.
След проведеното поименно гласуване дневния ред бе приет.

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Г-н Иванов предложи препоръчителния размер на вноската на държавата за
2017г. да бъде 10000лв.(десет хиляди лева).
Колеги, давам ви думата за предложения и за обсъждания на препоръчителния
размер на вноската на държавата за 2017г.
Ако няма предложения от ваша страна, моля да преминем към процедура за
гласуване за вземане на решение за приемане на препоръчителния размер на вноската
на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК в размер на 10000 лева за 2017г.
Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция
за заседанието (прил. Списък на проведено гласуване по т.1).
Общото събрание на асоциацията прие решение съобразно съгласувания
мандат и позиция за заседанието.
ПО ТОЧКА ВТОРА:
Приемане на решение за изразяване на съгласие за изпълнение на проект
,,Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на градска
пречиствателна станция за отпадни води /ГПСОВ/ и довеждащ колектор, разширение и
реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол- втора фаза ‘‘
с Бенефициент Община Ямбол с предложение за текста на Решение: “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“.
Присъстващите бяха поканени да изразят своите мнения и предложения и да се
премине към обсъждане.
Председателят на асоциацията подложи на поименно гласуване вземането на
решение по т.2.
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Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция
за заседанието (прил. Списък на проведено гласуване по т.2).
Общото събрание на асоциацията прие решение съобразно съгласувания
мандат и позиция за заседанието.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Иванов обяви заседанието за закрито.
Неразделна част от настоящия протокол:
1. Списък с регистрация на присъстващите членове на Асоциация по В и К.
2. Списък на присъстващите с проведено гласуване по т.1 от дневния ред.
3. Списък на присъстващите с проведено гласуване по т.2 от дневния ред.
4. Решение №РД-02-14-553/18.07.16г. на Лиляна Павлова-Министър на
Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
5. Пълномощно №15-00-86/15.07.16г. от Ивелина Василева-Министър на Околната
среда и водите.
6.
Решение на десетото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на
30.06.2016год.
7. Решение №178 по протокол №10/30.06.2016г. от заседанието на Общински съветТунджа.
8. Решение на №114 от Протокол №9/07.07.2016г. от заседание на Общински съвет
Стралджа.
В съответствие с изискванията на чл.15, ал.5 и ал.6 от ПОДАВиК Протоколът и
приложенията към него да се публикуват на интернет-страницата на съответната
областна администрация в срок до 30 дни от провеждане на общото събрание. В срока
по предходното изречение екземпляри от протокола, подписани от лицата по чл.15, ал.2
от ПОДАВиК, да се изпратят на общинските съвети на общините-членове на
асоциацията, министъра на РРБ и министъра на околната среда и водите. Поправка на
явна фактическа грешка в протокола се извършва с решение на председателя на
асоциацията по искане на заинтересованите лица в срок до 7 дни от публикуването му
на интернет страницата по реда на ал.5. Поправеният протокол се публикува по реда на
ал.5.

Председател:

(П)
Димитър Иванов
/Областен управител-Председател на АВ и К
Ямбол/

Преброител:

(П)
Евгения Керанова-Стоянова
/Технически сътрудник на АВ и К Ямбол/

Изготвил протокола:
(П)
инж.Ирина Стоянова
/В и К експерт на АВ и К Ямбол/
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