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

ПРОТОКОЛ №1/25.03.2020г.
Днес, 25.03.2020г. /петък/ в седалището на Асоциация по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Ямбол /АВиКЯмбол/., намиращо се в сградата на Областна администрация -Ямбол, се проведе Общо
събрание.
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 97,94% /деветдесет и седем цяло и деветдесет и четири десети/ от всички
гласове в Общото събрание и че е налице необходимия кворум за провеждане на
общото събрание.
На заседанието присъства управителя на „В и К” ЕООД, гр.Ямбол, инж.Стоян
Радев.
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 4 общини, членове на Асоциацията както следва:

1. Димитър Иванов - Областен управител на Област Ямбол и Председател на
Асоциация по ВиК-Ямбол: Решение РД-02-14-250/23.03.2020г. на г-жа Петя АврамоваМинистър на регионалното развитие и благоустройството и пълномощно № 15-0086/17.03.2020г. от г-н Емил Димитров - Министър на Околната среда и водите.
2. Михаил Керемидчиев – Заместник - кмет на община Ямбол, с Решение на шестото
заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 27.02.2020г.
3. Петър Киров - Кмет на Община Елхово, с Решение №59/5/19 по Протокол №5 на
петото заседание на Общински съвет Елхово, проведено на 27.02.2020г.
4. Георги Чалъков – Заместник - кмет на община „Тунджа” с Решение №121 и Решение
№122 по протокол №9/23.03.2020г. заседанието на Общински съвет-Тунджа.
5. Атанас Киров – Кмет на община Стралджа с Решение №70 от Протокол
№6/27.02.2020г. от заседанието на Общински съвет – Стралджа.
За преброител на кворума и гласовете на заседанието на Общото събрание
Областен управител на Област Ямбол и Председател на Асоциацията, г-н Иванов
предложи Петя Христова - Главен секретар на Асоциацията и за изготвящ протокола Ирина Стоянова – ВиК експерт и даде думата за други предложения. Други
предложения не бяха направени.
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Процентното съотношение на гласовете, 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

да

5.

Община Тунджа

11,94

да

6.

Община Стралджа

6,32

да

След регистрация на присъстващите, Председателя на Асоциацията г-н Иванов
напомни, че заседанията са редовни, ако на тях присъстват представителите на
държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети /66,6%/ от всички
гласове. След извършената проверка на регистрацията на участниците се установи, че е
налице кворум за провеждане на заседанието (97,94%).
Председател на Асоциацията представи дневния ред на заседанието, изпратен на
членовете с Покана, изх..№АЯ-00044/18.02.2020г., включваща въпроси, предложения за
обсъждане и конкретни предложения и решения.
Председател на Асоциацията обяви дневният ред на заседанието:
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Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация
по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол за 2019г.
Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на АВиК,
Ямбол за 2019г.
Точка 3. Приемане на бюджета на АВиК, Ямбол за 2020г.
Точка 4. Обсъждане на подробна инвестиционна програма за 2020г. на
„ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол.
Точка 5. Разни

Съгласно чл. 198в, ал.9 от Закона за водите:
Решенията на общото събрание на асоциацията по ВиК се взимат с мнозинство
от три четвърти/75%/ от гласовете на присъстващите по ал. 7, с изключение на
решенията за промяна в границите на обособената територия, които се приемат с
единодушие.
След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
„Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К’’ ЕООД-Ямбол за 2019г.’’
Присъстващите бяха поканени да изразят своите мнения и предложения и да се
премине към обсъждане.
Председателят на асоциацията, г-н Димитър Иванов, подложи на поименно
гласуване вземането на решение по т.1.
Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция
за заседанието (прил. Списък на проведено гласуване по т.1).
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.
След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:
С пълно мнозинство от гласовете на присъстващите „ЗА” бе взето следното
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РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА
годишният отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „В и К’’ ЕООД-Ямбол за 2019г.’’

ПО ТОЧКА ВТОРА:
„ Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К’’ ЕООД,
гр.Ямбол за 2019г.’’
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.
Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция
за заседанието (прил. Списък на проведено гласуване по т.2).
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.
След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:
С пълно мнозинство от гласовете на присъстващите „ЗА” бе взето следното

РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА
отчет на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „ВиК’’ ЕООД , гр. Ямбол за 2019г.

ПО ТОЧКА ТРЕТА:
„Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „В и К’’ ЕООД, гр.Ямбол за 2020г.’’
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.3.
Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция
за заседанието (прил. Списък на проведено гласуване по т.3).
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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.
След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:
С пълно мнозинство от гласовете на присъстващите „ЗА” бе взето следното

РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА
бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол за 2020г.’’

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
„Обсъждане на подробна
„ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол.’’

инвестиционна

програма

за

2020г.

на

Присъстващите бяха поканени да изразят своите мнения и предложения и да се
премине към обсъждане.
Г-н Радев изрази надежда и желание за изпълнение на инвестиционната
програма за 2020г., предвид влошените възможности на ВиК оператора от гледна точка
на намаляващото население по общини и разликата в планираните приходи по бизнес
план и реализираните в действителност, като разликата за последната година е около
900 000 лева. Подчерта се, че не се игнорират групи от обществото, събираемостта е
добра, минимални са пропуските във фактурирането, нормата на потреблението е
добра- средно по 3 куб. на човек на месец, но прогресивно намаляващото население,
води до по-малко приходи, запазване на разходите.
Г-н Иванов, направи предложение към г-н Радев, за оптимизация на състава на
ВиК оператора, като се трансформират бройки във ВиК техници, с цел навременно
отстраняване на авариите, които носят загуби.Да се създадат мобилни групи, които да
отговарят за по-голям брой населени места, понеже ВиК техник, не може да извършва
ремонтни дейности без багер, който не е наличен във всяко село, а по този начин не се
уплътнява работното време на служителите.
Г-н Радев заяви, че много от водопроводчиците са на половин бройка или
отговарят за две съседни села, освен отстраняването на аварии, обеззаразяват,
отговарят за качеството на водата, подпомагат инкасаторите и са на минимална заплата.
Във ВиК оператора повечето отдели са с по един служител. Към момента няма
възможност за оптимизация.
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Г-н Петър Киров изрази съмнение във възможностите на ВиК оператора за
изпълни инвестиционната програма. Посочи EVN като пример за подобна структура,
която се е оптимизирала. Направи предложение за следваща среща на асоциацията с г-н
Радев, на която да се обсъдят проблемите на дружеството, да се дадат предложения и да
се разгледа дейността.
Г-н Иванов заяви, че ще организира среща на асоциацията при първа
възможност и се надява тези срещи да са регулярни, с цел подобряване дейността на
ВиК оператора.
Г-н Чалъков, посочи големите проблеми, които има община „Тунджа’’, както и
другите селски общини, като остаряла мрежа и липса на необходими инвестиции.
Общината извършва подмяна на водопроводна мрежа според възможностите си, има
проект по ПРСР за подмяна на водопровод за 3 населени места, както и проект за село
Бояджик. Въпреки старанието на общината да инвестира, средствата са крайно
недостатъчни. Г-н Чалъков е съгласен, че дружеството следва да се оптимизира, като се
инвестира в нови водомери, с дистанционно отчитане, техника и мобилни екипи, но
тази оптимизация е свързана с много средства, които нито ВиК дружеството, нито
общините могат да отделят. Следва да се направи актуализация на бизнес плана поради
големите разлики във очакваните фактурирани водни количества и реално
фактурираните. На местно ниво не може да се направи оптимизация, без да се влоши
услугата. Средства трябва да дойдат от принципала, а именно държавата. Общината
подпомага ВиК оператора, като му предоставя техника и в последствие им фактурира
извършените услуги.
Г-н Атанас Киров заяви, че не може да се прехвърли всичко на държава, и
общините трябва да отделят средства да посрещнат проблемите си. Определи като
главен приоритет хората да имат вода и изрази опасения, че с настъпване на лятото,
хората ще започнат да поливат и ще възникнат нови проблеми. Община Стралджа
осигурява техника на оператора при нужда за собствена сметка и така не натоварва
излишно финансовото състояние на „ВиК“ЕООД, гр.Ямбол.
Г-н Иванов изрази подкрепата си към ВиК оператора, и предложи на членовете
на асоциацията да одобрят инвестиционната програма за 2020г. на „ВиК’’ЕООД,
гр.Ямбол.
Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция
за заседанието (прил. Списък на проведено гласуване по т.4).
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.
След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:
С пълно мнозинство от гласовете на присъстващите „ЗА” бе взето следното

РЕШЕНИЕ:
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ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ОДОБРЯВА
„Подробна инвестиционна програма за 2020г. на „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол

Премина се към обсъждане на Точка 5:Разни.
Г-н Иванов изрази притеснение за ситуацията в село Бояджик, и изрази надежда,
че няма да се стига до режим на водата.
Г-н Радев посочи, че към момента няма проблем с водоснабдяването в селото,
хората не са на режим, ще се търсят варианти за свързване с друг водоизточник.
Г-н Чалъков обърна внимание, че проблема не е във водоизточника, а в
остарялата водопроводна мрежа на селото. Към момента всички възможности на
общината за финансиране по еврофондовете са изчерпани.
Във връзка с предвидения в Раздел V към глава пета от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, контрол
от Асоциацията върху изпълнението на задълженията на ВиК оператора, Министерство
на околната среда и водите предлага:
1.
Операторът да предостави информация за напредъка по изпълнение на
задълженията, произтичащи от Директивата за пречистване на отпадъчни води от
населените места и изпълнение на заложените мерки в Плана за управление на речните
басейни за 2016-2021г., в т.ч. информация за степента на изграденост на
канализационната мрежа и наличие на пречиствателни станции, както и степен на
свързаност към тях (% от еквивалент жители) за агломерациите с над 2000 е.ж.,
идентифициране на нужди по населени места за постигане на съответствие с
изискванията на законодателството по отношение на събиране и пречистване на
отпадъчните води и предвидените за всяка от тези нужди инвестиции в подробната
инвестиционна програма на „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол;
2.
ВиК операторът да предостави информация за състоянието на наличните
резервни водоизточници и готовността им за ползване при възникване на извънредни
ситуации, както и възможностите им за осигуряване на непрекъснатост на
водоснабдяването за всяко населено място в обособената територия, обслужвана от
ВиК оператора и предвидените за всяка от тези нужди инвестиции и година на
изпълнение на дейността.
Г-н Радев ще предостави исканата информация при първа възможност.

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.
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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. Списък на присъстващите с проведено гласуване по т.3 от дневния ред.
5. Списък на присъстващите с проведено гласуване по т.4 от дневния ред.
6. Годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „В и К’’ ЕООД-Ямбол за 2019г.
7. Отчет на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана
от „В и К’’ ЕООД-Ямбол за 2019г.
8. Бюджет на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК’’
ЕООД-Ямбол за 2020г.
9. Подробна инвестиционна програма на „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол за 2020г.
В съответствието 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:
Димитър Иванов/п/
/Областен управител-Председател на АВ и К
Ямбол/
Преброител:
Петя Христова/п/
/Главен секретар на АВ и К Ямбол/
Изготвил протокола:
Ирина Стоянова/п/
/ВиК експерт на АВ и К Ямбол/
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