
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, 

 ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К“ ЕООД ЯМБОЛ 
 
     Днес, 10 декември 2015 г. от 11 ч.,  в сградата на Областна администрация-Ямбол, 
ул.“Жорж Папазов“ №18, се проведе заседание на общото събрание на „Асоциация по 
В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол“. 
     На заседанието присъстваха: Областния управител на област Ямбол, който 
представлява Държавата и представители на общините: Ямбол, Елхово, Тунджа и 
Стралджа, надлежно упълномощени. 
     На заседанието отсъства представител на община Болярово. 
     Председателят представи на членовете на общото събрание Решението на 
Министъра на регионалното развитие и пълномощното на Министъра на околната 
среда и водите, с които е упълномощен да представлява държавата и позицията за 
заседанието. Всички членове на общото събрание представиха съгласуваните мандати 
от общинските съвети и позицията за заседанието. 
     Председателят представи процентното съотношение на гласовете в Асоциацията по 
В и К-Ямбол, което е определено на база брой жители на всяка община от последното 
преброяване през 2011 г., съгласно чл.198в, ал.8 от Закона за водите и чл.8, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по В и К. 
    Заседанията на общото събрание на асоциацията са редовни, ако на тях присъстват 
представителите на държавата и общините, които притежават не по-малко от три 
четвърти /75%/ гласове от всички гласове в общото събрание. 
    След преброяване на гласовете на присъстващите се установи, че е налице кворум 
за провеждане на заседанието /97,94%/. 
 
      
 
 № 

 
Представител на 
държава/общини 

 
% съотношение 
на гласовете в 

асоциация по В и К 

 
Присъствие на 
членовете на 
асоциацията 

 
  1. 
   

 
Областен управител на 
област Ямбол 

 
                    35 

 
              да 

 
  2. 

 
Община Ямбол 

 
                    36,66 

 
              да 

 
  3. 

 
Община Болярово 

 
                      2,06 

  
              не 

 
  4. 

 
Община Елхово 

 
                      8,02 

 
              да 

 
  5. 

 
Община Тунджа 

 
                    11,94 

 
              да 

 
  6. 

 
Община Стралджа 

 
                      6,32 

 
              да 

 



     Председателят откри заседанието и запозна присъстващите с дневния ред, който 
беше и предварително обявен с отправената писмена покана за участие и на интернет-
страницата на Областна администрация-Ямбол. 
    От Председателя на АВиК са предложени: за преброител на гласовете Петя 
Христова-главен секретар на АВиК и водещ на протокола-Ирина Стоянова - В и К 
експерт към АВиК. 
 
 
    Заседанието се проведе при следния дневен ред: 
 
    Точка 1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата 
в бюджета на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ 
ЕООД-Ямбол за 2016г. и обсъждане на проект на бюджет на Асоциацията по В и К. 
    Точка 2: „Разни“. 
    В предвидения в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по В и К 
в срок не са постъпили предложения за нови точки от дневния ред. 
    Присъстващите бяха поканени да направят предложения по дневния ред. Областния 
управител, г-н Иванов, предложи в дневния ред се включи нова точка 2: „Разни“. 
    Други предложения не постъпиха, г-н Иванов предложи да се гласува решение за 
приемане на обявения дневен ред. Решението бе прието единодушно. 
 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 
 
   Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 
бюджета на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ 
ЕООД-Ямбол за 2016г. и обсъждане на проект на бюджет на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол за 2016г. 
 
   Съгласно чл.20, ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по В и К, общото събрание на асоциацията приема препоръчителния 
размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за следващата година.     
  Размерът на общинските вноски в проекто-бюджета на асоциацията се определя въз 
основа на вноската на държавата и процентното съотношение на гласовете на 
членовете й в общото събрание. 
 
  С материалите към поканата за общото събрание е изпратен проекто-бюджета за 
2016г., обосновка и разпределение на вноските на държавата и общините. 
 
  Предложено е препоръчителният размер на вноската на държавата за 2016г. да бъде  
в размер на 10 000 лева (десет хиляди лева). 
 
  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 2016г. са както следва: 
 
 



 
   № 
 

 
Представител на 
държава/общини 

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

 
% съотношение на 
гласовете в 
Асоциация по 
ВиК 

 
     Бюджет 
     за 2016г. 
        /лв./ 

 
   1. 

Областен управител 
на област Ямбол 

                   
             35,00 

 
       10 000 

   2. Община Ямбол          74 132 ж.              36,66        10 474 
   3. Община Болярово            4 160 ж.                2,06             589 
   4. 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 

  
  Присъстващите бяха поканени да изразят своите мнения и предложения и да се 
премине към обсъждане. 
  Представителят на Община Тунджа изрази мнение относно разпределение на 
неизразходваната част от бюджета на асоциацията и предложи същата да бъде отнесена 
към фонд „Резервен“.  
 
  Председателят на асоциацията подложи на поименно гласуване вземането на решение 
по т.1. 
 
  Всеки от присъстващи гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за 
заседанието (прил. Списък на проведено гласуване по т.1). 
 
  След проведеното гласуване се получиха следните резултати: всички присъстващи 
членове на общото събрание са гласували „ЗА“. 
 
  Тъй като гласувалите „ЗА“ притежават повече от три четвърти от всички гласове 
/97,94%/, в съответствие с чл.198в, ал.9 от Закона за водите бе взето следното  
 
 
                                                                  РЕШЕНИЕ:  
 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 
ВНОСКИ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В БЮДЖЕТА НА АСОЦИАЦИЯТА 

ЗА 2016г., СЪГЛАСНО РАЗРАБОТЕНИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
АСОЦИАЦИЯТА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ. 

 
ПО ТОЧКА 2 :РАЗНИ“: 

 
2. В Асоциация по В и К  е постъпил за процедиране проект на Договор за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 



предоставяне на услуги на потребителите на обособената територия на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Ямбол. 
   На присъстващите членове на Асоциацията с придружителни писма е връчен 
горепосочения Договор за запознаване и е предоставена възможност, в случай, че 
общините имат забележки и предложения по договора, в срок до 15 януари 2015 г. 
същите да ги представят  в Асоциацията по В и К. 
  На Управителя на “В и К“ ЕООД-Ямбол проект на договора е връчен лично. 
  На кмета на Община Болярово проект на договора е изпратен с писмо, изх.№  
9102/0078 от 09.12.2015год. 
 
   Поради изчерпване на дневния ред г-н Иванов обяви заседанието за закрито. 
 
   Неразделна част от настоящия протокол: 
1.Проекто-бюджет на асоциацията по водоснабдяване и канализация за 2016г., ведно с 
писмена обосновка. 
2. Списък на присъстващите с проведено гласуване по т.1 от дневния ред. 
   
  На основание чл.15, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 
по водоснабдяване и канализация копие от протокола да се изпрати в Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите 
и Общинските съвети. 
 
 
 
 
 

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:                   
инж.Ирина Стоянова/п/ 
/В и К експерт на АВ и К Ямбол/  

 
 


