
  
,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, 

ОБСЛУЖВАНА ОТ ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' 
 
 

ПРОТОКОЛ №1 
От редовно заседание на Общото събрание 

на ,,Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от ,,ВиК‘‘ ЕООД – ЯМБОЛ,, проведено на 

16 февруари 2017 година 

 

 
Днес 16.02.2017г. от 13.00 ч. в сградата на Областна администрация- Ямбол ул. 

‘‘Жорж Папазов‘‘№18 се проведе редовно заседание на общото събрание 
на , ,Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК 
ЕООД – Ямбол‘‘.  Заседанието е свикано от Председателя на асоциацията, 
съгласно покана с изх. № АЯ – 00009 - 16.01.2017 г.; АЯ – 00010 -16.01.2017 г.; АЯ – 00011 - 
16.01.2017 г.; АЯ – 00012 - 16.01.2017 г. , при следния обявен с поканата 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 Точка 1.  Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на  
, ,Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД 
– Ямбол‘‘ за 2016г.  

 Точка 2 .  Разглеждане и приемане отчет за изпълнение на бюджета 
на АВиК- Ямбол за 2016г. 

 Точка 3 .  Приемане на бюджета на АВиК – Ямбол за 2017г.  

 Точка 4.Съгласуване на Бизнес - план за развитие на дейността на 
‘‘Водоснабдяване и канализация‘‘ ЕООД – Ямбол за регулаторен период 
от 2017г. до 2021г 

В срока по чл.11, ал.2 от Правилника за организацията и дейността 
на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК) постъпи 
искане от община Елхово писмо с вх. № АЯ-00020-20.01.2017г  за 
включване на нова точка в дневния ред на ОС. като точка 5,  а именно: 

Точка 5 .  , ,Вземане на решение за даване на съгласие за изпълнение 
на проект:, ,Проектиране и  строителство на пречиствателна станция  за 
отпадъчни води ,  довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК 
мрежата в град Елхово‘‘ с бенефициент община Елхово и се задължава 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‘‘.  

 Заседанието на ОС се води от  Георги Чалъков – Председател на 
асоциацията по ВиК – Ямбол и представител на Държавата в  
асоциацията ,  в качеството си на Областен управител на област Ямбол, 
съгласно разпоредбите на чл.198в, ал.3,  т.2 и чл.198е, ал. 2,  т.1 от Закона 
за водите. 

Преброител на гласовете инж. Ирина Стоянова на длъжност 
инженер ВиК в Асоциация по ВиК – Ямбол, и протоколист Евгения 
Керанова-Стоянова- технически сътрудник в Асоциация по ВиК – Ямбол. 

Представителите на държавата и общините в ОС на Асоциация по 
ВиК-Ямбол, бяха поканени да се регистрират в лист за регистрация и 
беше извършена проверка за наличието на съответните документи по 
чл.198е, ал.3,  ал.4 и ал.5 от Закона за водите, с които на представителите 
се дава мандат за представителство в заседанието на ОС. 

На заседанието присъстват: 

1.  За държавата с право на глас 35% от гласовете в ОС (чл.198в,  
ал.8 ЗВ): 

Г-н Георги Чалъков- Председател на асоциацията по ВиК – Ямбол и 
Областен управител на област Ямбол, с мандат за представителство на Държавата, 
съгласно решение № РД 02-14-113/ 15.02.2017г. на Министерство на регионално 
развитие и благоустройство и Пълномощно №15-00-86/ 14.02.2017г. от Министъра на 
околната среда и водите. 

2. За общините- членове на Асоциацията по ВиК – Ямбол, с право на глас – 
65% от гласовете в ОС(чл.198в, ал.8 ЗВ): 

2.1. За Община Ямбол с право на глас 36,66% от гласовете в ОС: не 
присъства представител на общината 

2.2. За Община ‘‘Тунджа‘‘с право на глас 11,94% от гласовете в ОС: 
присъства г-жа Ангелина Танева с мандат за представителство, съгласно решение  
№ 333 по Протокол №19/27.01.2017г. на Общински съвет –‘‘Тунджа‘‘ и решение №22 
от Протокол №2/ 20.11.2015г. 

2.3. За Община Елхово с право на глас 8,02% от гласовете в ОС: не 
присъства представител на общината. 

 
2.4. За Община Стралджа с право на глас 6,32% от гласовете в ОС: не 

присъства представител на общината. 



2.5. За Община Болярово с право на глас 2,06% от гласовете в ОС: не 
присъства представител на общината. 

 

Съгласно чл.14, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация, заседанията се провеждат, ако на тях 
присъстват представителите на държавата и общините, които притежават не по- малко 
от две трети от всички гласове от всички гласове в общото събрание. 

След преброяване на гласовете на присъстващите се установи, че не е на лице 
кворум за провеждане на заседанието /46,94%/. 

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) 

                       Георги Чалъков 

                       /Областен управител-Председател на 
                       АВиК Ямбол/ 

Преброител     (П) 

                      Ирина Стоянова 
                      /В и К експерт на АВ и К Ямбол/ 

Изготвил протокола:   (П) 

                      Евгения Керанова-Стоянова 
                     /Технически сътрудник на АВ и К Ямбол/ 


