
 
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО  

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

ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К”  ЕООД - ЯМБОЛ „ 
12 декември 2014 година 

  
Днес, 12 декември 2014г. от 10.00ч.,  в сградата на Областна администрация – 

Ямбол, ул.”Жорж Папазов” № 18, се проведе заседание на общото събрание на 

„Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – 

Ямбол”. 

  На заседанието присъстваха Димитър Иванов - Областен управител на област 

Ямбол, в качеството си на представител на държавата и председател на асоциацията, 

Руска Йовчева на длъжност главен експерт в Областна администрация – Ямбол в 

качеството на преброител на кворума и гласовете и представители на общините, както 

следва: 

1. Петър Киров – кмет на община Елхово 

2. Христо Христов – кмет на община Болярово 

3. Иван Иванов – заместник кмет на община Стралджа 

4. Ангелина Танева – директор на дирекция ТУСЕ в община Тунджа 

 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 %/ от всички гласове в общото събрание. 

След извършената проверка на регистрацията на членовете на асоциацията се 

установи:  

№ Представител на 
държава/общини 

% съотношение 

на гласовете в 

Асоциация по ВиК 

Присъствие на членовете 
на асоциацията 

1 Областен управител 
на област Ямбол 35 да 

2 Община  Ямбол 36,66 не 

3 Община  Болярово   2,06 да 

4 Община  Елхово   8,02 да 

5 Община  Тунджа 11,94 да 

6 Община  Стралджа   6,32 да 



 

След преброяване на гласовете на присъстващите се установи, че не е налице 

кворум за провеждане на заседанието / 63,34 %/.  

Председателят на асоциацията уведоми присъстващите, че ще бъдат уведомени 

за датата на провеждане на следващото заседание на общото събрание на асоциацията. 

Председателят закри заседанието. 

Копие от протокола да се изпрати в Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство,  Министерство на околната среда и водите  и  Общинските съвети. 

 

Председател:  /п/ 
                
Преброител:  /п/ 
 
Изготвил протокола: /п/ 
 

 


