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

ПРОТОКОЛ №1/18.03.2016г.
Днес, 18.03.2016 год. /петък/ 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 93,68% /деветдесет и три цяло и шестдесет и осем десети/ от всички
гласове в Общото събрание и че е налице необходимия кворум за провеждане на
общото събрание.
Предвид важността на решенията по дневния ред , които предстои да се гласуват , г-н
Иванов съобщи, че на заседанието присъстват представители на Министерство на
Регионалното развитие и благоустройството: инж.Биляна Георгиева-главен експерт в
Дирекция „ВиК“ към МРРБ, инж.Иванка Якимова-държавен експерт в Дирекция
„ВиК“ към МРРБ, инж.Лиляна Зафирова-държавен експерт в Дирекция „ВиК“ към
МРРБ и Управител на „В и К” ЕООД-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 В и К-Ямбол: Решение №РД-02-14-194/15.03.16г. на Лиляна Павлова-Министър на
МРРБ и Пълномощно №08-00-646/17.03.16г. от Ивелина Василева-Министър на
Околната среда и водите.
2. Георги Славов-Кмет на Община Ямбол, с Решение на шестото заседание на
Общински съвет Ямбол, проведено на 18.03.2016год.
3. Петър Киров-Кмет на Община Елхово, с Решение №59/5/20 по Протокол №5 на
петото заседание на Общински съвет Елхово, проведено на 25.02.2016год.
4. Христо Христов-Кмет на Община Болярово с Решение №57 от Протокол
№6/29.02.2016г. от заседанието на Общински съвет-Болярово.
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5. Георги Георгиев-Кмет на Община „Тунджа“ с Решение №87 по протокол
№6/23.03.2016г. заседанието на Общински съвет-Тунджа.
Г-н Иван Иванов-Зам.Кмета на Община Стралджа- представител на Община Стралджа,
присъства на заседанието без право на глас поради липса на мандат от 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-инж.Ирина
Стоянова и даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени.
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:

№

Представител на

% съотношение

държава/общини

на гласовете в
асоциация по В и К

1.

Областен управител на

Присъствие
членовете на

на

асоциацията

35

да

36,66

да

област Ямбол

2.

Община Ямбол

3.

Община Болярово

2,06

да

4.

Община Елхово

8,02

да

5.

Община Тунджа

11,94

да

6.

Община Стралджа

6,32

не
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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, като за
мнозинство за взимане на решение ще са необходими ¾ от 93,68%, а именно 70,26% от
гласовете на членовете на Асоциацията.
Председател на Асоциацията представи дневния ред на заседанието, изпратен на
членовете с Покана, изх..№9102/0013/18.022016г., включваща въпроси, предложения за
обсъждане и конкретни предложения и решения.
В законоустановения срок по чл.11, ал.2 от ПОДАВиК в Асоциацията бе получено
писмо, изх.№2801-01978/04.02.2016г. на Община Ямбол с предложение за включване
на допълнителна точка в дневния ред на Общото събрание, а именно : „Вземане на
решение за даване на съгласие за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния
цикъл на гр.Ямбол-изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и
реконструкция на канализационната мрежа на гр.Ямбол-втора фаза“ с Бенефициент
Община Ямбол“.
От представителя на Община Ямбол, г-н Георги Славов, постъпи предложение за
промяна в дневния ред, а именно: точка 4 да бъде изключена от дневния ред на
настоящото заседание и да бъде включена за разглеждане и гласуване в дневния ред на
следващо заседание, което да бъде извънредно. В тази връзка:
Председател на Асоциацията предложи нов дневен ред, като се изключи точка 4:
„Взимане на решение за даване на 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 т.5 в новия дневен ред да стане т.4, а
т.6 да стане т.5 .
Г-н Иванов предложи да се гласува решение за приемане на нов дневен ред, а
именно:
Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по
В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол за 2015г.
Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет на бюджета на Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол за 2015г.
Точка 3. Приемане на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол за 2016г.
Точка 4. Съгласуване на допълнителния Бизнес план за развитие на дейността на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД -Ямбол в съответствие с удължения срок на
настоящия регулаторен период до 31.12.2016 година

3

Точка 5. Приемане на решение за утвърждаване на договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК
услуги на потребителите, както и за вземане на решение за сключване на утвърдения
договор, по реда на ЗВ (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от ЗВ), със съществуващия
ВиК оператор - Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол, съгласно чл. 198в, ал.
4, т. 2 от ЗВ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.)

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” новият дневен ред бе приет.

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
„Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К
на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол за 2015г.“
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

РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА
годишния отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол за 2015г.“

ПО ТОЧКА ВТОРА:
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„ Разглеждане и приемане на отчет на бюджета на Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол за 2015г.“
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 Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана
от „В и К“ ЕООД-Ямбол за 2015г.“

ПО ТОЧКА ТРЕТА:
„Приемане на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол за 2016г.“
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).
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 ПРИЕМА
бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“
ЕООД-Ямбол за 2016г.“
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
„Съгласуване на допълнителния Бизнес план за развитие на дейността на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД -Ямбол в съответствие с удължения срок
на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 година.“
Присъстващите бяха поканени да изразят своите мнения и предложения и да се
премине към обсъждане.
Представител на Община Ямбол, г-н Георги Славов, изрази несъгласие с
предвиденият в БП обект на инвестиция за община Ямбол и даде предложение, относно
промяна в инвестиционната програма към бизнес плана за община Ямбол: „Вида на
обекта, предвиден в инвестиционната програма за община Ямбол следва да бъде
допълнително разгледан от община Ямбол и „ВиК“ ЕООД-Ямбол и да се вземе
консенсусно решение за конкретния обект с евентуална промяна на предвидения в БП
обект“.
По постъпилото предложение, г-н Стоян Радев-Управител на „В и К“ ЕООД-Ямбол
пое ангажимент да преговаря с Община Ямбол относно промяната на обекта на
инвестиция предвиден в БП за община Ямбол при запазване на предвидените в плана
средства за общината. Други мнения и предложения не бяха направени.
След обсъждането Председателят на асоциацията, г-н Димитър Иванов, подложи на
поименно гласуване вземането на решение по т.4.
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 88,06% /осемдесет и осем цяло и шест десети/ от гласовете на присъстващите „ЗА”
бе взето следното

РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА СЪГЛАСУВА
допълнителния Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД -Ямбол в съответствие с удължения срок на настоящия
регулаторен период до 31.12.2016 година.

ПО ТОЧКА ПЕТА:
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„Приемане на решение за утвърждаване на договор за стопанисване, поддържане
и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги
на потребителите, както и за вземане на решение за сключване на утвърдения
договор, по реда на ЗВ (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от ЗВ), със
съществуващия ВиК оператор - Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол,
съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от ЗВ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
(обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.)“

Присъстващите бяха поканени да изразят своите мнения и предложения и да се
премине към обсъждане.
Представител на Община Ямбол, г-н Славов изрази становището си по т.7.3
„Задължително ниво на Инвестициите“ и Приложение IX от Договора относно размера
на задължителното ниво: „В договора няма яснота, на каква база и по каква методика е
определен размера от 5 686 546 лева до края на договорния период за инвестиции.
Задължителните нива на инвестициите както за община Ямбол така и за другите
общини са прекалено ниски като стойности и крайно недостатъчни от гледна точка на
евентуално съфинансиране по европейските програми“.
Във връзка с горното от г-н Георги Славов постъпи предложение: „За следващо
извънредно заседание на Общото събрание да се изясни начина /методика/ за
формиране размера на задължителното ниво на инвестиции и да се изясни
възможността за промяна и актуализация на този размер преди изтичане на заложените
в договора срокове“.
По направеното от г-н Славов предложение, взе отношение инж.Биляна Георгиеваглавен експерт в Дирекция „ВиК“ към МРРБ, като пое ангажимент да изпрати
становище на Министерство на регионалното развитие и благоустройство до АВиК с
копия до представителите на общините, в което подробно да се описва методиката по
която е определено задължителното ниво на инвестиции предвидено в Приложение IX
от Договора.
Г-н Петър Киров, Представител на Община Елхово направи следните предложения:
“Средствата за инвестиции да се разпределят между общините спрямо процентното
съотношение на гласовете в общото събрание, като инвестициите за държавата да се
предвидят за довеждащи водопроводи, разположени на територията на две или повече
общини. Да се даде възможност за промяна размера на задължителното ниво на
инвестиции за всяка община в зависимост от нуждите на общините и възможностите на
оператора“. Други мнения и предложения не бяха направени.
Председателят на асоциацията подложи на поименно гласуване вземането на решение
по т.5.
Всеки от присъстващи гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за
заседанието (прил. Списък на проведено гласуване по т.5).
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.
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След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:
С пълно мнозинство от гласовете на присъстващите „ЗА” бе взето следното

РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА УТВЪРЖДАВА
Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, както и за вземане
на решение за сключване на утвърдения договор, по реда на ЗВ (чл. 198п, ал. 1,
предложение първо от ЗВ), със съществуващия ВиК оператор - Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД – Ямбол, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от ЗВ и чл. 34, ал. 1 и
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.)“
Поради изчерпване на дневния ред г-н Иванов обяви заседанието за закрито.
Пристъпи се към подписване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите.
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. 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. Списък на присъстващите с проведено гласуване по т.5 от дневния ред.
7. Годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол за 2015г
8. Отчет на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана
от „В и К“ ЕООД-Ямбол за 2015г.
9. Бюджет на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“
ЕООД-Ямбол за 2016г.
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
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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)
Петя Христова
/Главен секретар на АВ и К Ямбол/

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