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

 

ПРОТОКОЛ №2/26.04.2016г. 

   Днес, 26.04.2016 год. /вторник/ в седалището на Асоциацията, намиращо се в сградата 
на Областна администрация-Ямбол, се проведе извънредно 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 80,04%  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-02-14-317/25.04.2016гл на Лиляна Павлова-Министър 
на МРРБ и Пълномощно № 15-00-48/18.04.2016г. от Ивелина Василева-Министър на 
Околната среда и водите. 

2. Георги Славов- кмет на Община Ямбол, с Решение на седмото заседание на 
Общински съвет Ямбол, проведено на 25.04.2016год. 

3. Иван Иванов- зам.кмет на Община Стралджа, с Решение №73 по Протокол 
№6/06.04.2016г. на Общински съвет Стралджа. 

4.Мария Чанева- секретар на община Болярово, с Решение по точка 24 по Протокол 
№8/25.04.2016г. на Общински съвет Болярово. 

  За преброител на кворума и гласовете на заседанието и за изготвящ протокола на 
Общото събрание Областен управител на Област Ямбол и Председател на 
Асоциацията, г-н Иванов предложи Петя Христова-Главен секретар на Асоциацията 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: 
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 № 

 

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 

 

да 

 

  4. 

 

Община Елхово 

 

                      8,02 

 

не 

 

  5. 

 

Община Тунджа 

 

                    11,94 

 

не 

 

  6. 

 

Община Стралджа 

 

                      6,32 

 

да 

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 80,04%, а именно 60,03% от 
гласовете на членовете на Асоциацията. 

    Председател на Асоциацията представи дневния ред на заседанието, изпратен на 
членовете с Покана, изх..№9102/0020/24.03.2016г., включваща въпроси, предложения за 
обсъждане и конкретни предложения и решения, като направи следното предложение 
за изменение на текста на Точка 1, съгласно полученият по Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство мандат. 

Текстът по Точка 1: 
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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 и 
водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза“ с Бенефициент Община Ямбол и 
задължаване на Асоциацията по ВиК 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. 

 
Да се чете: 
 
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 и 
водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза“ с Бенефициент Община Ямбол при 
спазване на приложимото европейско и национално законодателство. 

 
   Г-н Иванов предложи да се гласува решение за изменение на текста на Точка 1 

от дневен ред. 
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” промените в текста на Точка 
1 бяха приети . 

 Г-н Иванов предложи да се гласува решение за приемане на дневния ред: 

       Точка 1. 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 и водопроводна мрежа на 
гр. Ямбол – втора фаза“ с Бенефициент Община Ямбол при спазване на приложимото 
европейско и национално законодателство.       

  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: 

 
 „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 и водопроводна 
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мрежа на гр. Ямбол – втора фаза“ с Бенефициент Община Ямбол при спазване на 
приложимото европейско и национално законодателство.“ 

 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  

Дава 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 при спазване на приложимото европейско и 

национално  законодателство. 

   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 промяна текста на т1. 
    3.  Списък на присъстващите с проведено гласуване по дневния ред. 
    4.  Списък на присъстващите с проведено гласуване по т.1 от дневния ред. 
     
 
 

Председател:            
Димитър Иванов/п/ 
/Областен управител-Председател на АВ и К 
Ямбол/ 

 
Преброител и изготвил протокола:                           

Петя Христова/П / 
/Главен секретар на АВ и К Ямбол/ 
 


