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„АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, 
ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К” ЕООД, гр.ЯМБОЛ’’ 

 

ПРОТОКОЛ №1/26.02.2019г. 

Днес, 26.02.2019 г. /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, гр. 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 100% /сто процента/ от всички гласове в Общото събрание и, че е налице 
необходимия кворум за провеждане на общото събрание. 

На заседанието присъства управител на „В и К” ЕООД, гр.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 петте общини, членове на Асоциацията както следва: 

1.  Димитър Иванов - Областен управител на Област Ямбол и Председател на 
Асоциация по ВиК - Ямбол: Решение РД-02-14-148/18.02.2019г. на г-жа Петя Аврамова 
- Министър на регионалното развитие и благоустройството и пълномощно № 15-00-
86/20.02.2019г. от г-н Нено Димов -Министър на околната среда и водите. 

2. Данка Камбарева – Директор на дирекция „Общинска собственост и икономически 
дейности” в община Ямбол, с Решение на четиридесет и първото заседание на 
Общински съвет Ямбол, проведено на 31.01.2019г. 

3. Петър Киров - Кмет на Община Елхово, с Решение №441/38/16 по Протокол №38 на 
тридесет и осмото заседание на Общински съвет Елхово, проведено на 31.01.2019г. 

4. Христо Христов - Кмет на Община Болярово с Решение №540 от Протокол 
№44/30.01.2019г. от заседанието на Общински съвет - Болярово.  

5. Свтозар Грозев  – Директор на дирекция “ТУСЕ” в община „Тунджа” с Решение 
№757 и Решение №758 по протокол №48/08.02.2019г. заседанието на Общински съвет-
Тунджа. 

6. Иван Иванов – Зам. кмет на община Стралджа с Решение №570 от Протокол 
№39/31.01.2019г. от заседанието на Общински съвет – Стралджа. 
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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-
Евгения Керанова - Стоянова – технически сътрудник и даде думата за други 
предложения. Такива 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 

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 

 

              да 

 

  5. 

 

Община Тунджа 

 

                    11,94 

 

              да 

 

  6. 

 

Община Стралджа 

 

                      6,32 

 

              да 

 

След регистрация на присъстващите, Председател на Асоциацията г-н Иванов 
напомни, че заседанията са редовни, ако на тях присъстват представителите на 
държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети/66,6%/ от всички 
гласове. След извършената проверка на регистрацията на участниците се установи, че е 
налице кворум за провеждане на заседанието (100%). 
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Председател на Асоциацията представи дневния ред на заседанието, изпратен на 
членовете с Покана, изх..№АЯ-00013/22.01.2019г., включваща въпроси, предложения за 
обсъждане и конкретни предложения и решения. С Решение РД-02-14-148/18.02.2019г. 
на г-жа Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството не бе 
предоставен мандат по предложените от „ВиК”ЕООД, гр.Ямбол точки: 

Точка 5. Обсъждане и одобрение на План за действие при аварии на 
„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр.Ямбол. 

и 
Точка  6.  Съгласуване на обхвата на инвестиционните дейности по проект 

№BG161M1OP002-1.016 ,,Изграждане на ВиК инфраструктура” по Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020г. ” 

 
Поради липса на необходимия кворум, по Точка 5 и Точка 6 не се взима 

решение. 
 

    

Председателят на Асоциацията обяви дневният ред на заседанието: 

Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация 
по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана 
от,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол за 2018г. 

Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на АВиК, 
Ямбол за 2018г. 

Точка 3. Приемане на бюджета на АВиК, Ямбол за 2019г. 

Точка 4. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение 
№1 към сключения на 18.03.2016г. Договор за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги с „ВиК” 
ЕООД, гр.Ямбол, както и упълномощаване на Председателя на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК”ЕООД, гр.Ямбол, да подпише 
Допълнително споразумение №1 към сключения на 18.03.2016г. Договор за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на ВиК услуги. 

 
Точка 5. Разни 

        
Съгласно чл. 198в, ал.9  от Закона за водите: 

Решенията на общото събрание на асоциацията по ВиК се взимат с мнозинство от три 
четвърти/75%/ от гласовете на присъстващите по ал. 7, с изключение на решенията за 
промяна в границите на обособената територия, които се приемат с единодушие. 

След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:  
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ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

 
  „Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от „В К” ЕООД гр. Ямбол за 2018г. ” 

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 ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Ямбол за 2018г.” 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: 

„Разглеждане и приемане на отчет  за изпълнение на бюджета на Асоциация 
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр.Ямбол за 
2018г.” 

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:  
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  С пълно мнозинство от гласовете на присъстващите „ЗА” бе взето следното  

 
 

РЕШЕНИЕ: 
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА 

Отчет на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол за 2018г. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

„Приемане на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „В и К”  ЕООД, гр. Ямбол за 2019г. ” 

  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: 
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА 

Бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„ВиК” ЕООД, гр. Ямбол за 2019г. ” 

                                                        

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 

„Приемане решение за сключване на Допълнително споразумение №1 към 
сключения на 18.03.2016г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация 
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги с „ВиК” ЕООД, 
гр.Ямбол, и упълномощаване на Председателя на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК”ЕООД, гр. Ямбол, да подпише 
Допълнително споразумение №1 към сключения на 18.03.2016г. Договор за 
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стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на ВиК услуги.”  
   

Присъстващите бяха поканени да изразят своите мнения и предложения и да се 
премине към обсъждане и гласуване. 
 
   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 пълно мнозинство от гласовете на присъстващите „ЗА” бе взето следното  

 
РЕШЕНИЕ: 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА 
Решение за сключване на Допълнително споразумение №1 към сключения 

на 18.03.2016г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги с „ВиК”ЕООД, гр. 
Ямбол, и упълномощава на Председателя на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „ВиК”ЕООД, гр.Ямбол, да подпише Допълнително 
споразумение №1 към сключения на 18.03.2016г. Договор за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 
ВиК услуги. 

    
   Пристъпи се към подписване на Допълнително споразумение №1 към сключения 
на 18.03.2016г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите 
и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги с „ВиК”ЕООД, гр. Ямбол. 
 

Председателят даде думата за обсъждане по Точка.Разни. 
Думата взе г-н Радев - Управител на „ВиК”ЕООД, гр. Ямбол: 
Колеги използвам момента, че сме се събрали представители на собствениците 

на активите и другата страна по договора за възмездното ползване на активите и 
извършване на ВиК услугите, да Ви представя моето впечатление за състоянието на 
ВиК дружеството. 

 Ние извършваме дейността си освен по договора и по бизнес планове, които са 
одобрени и са в сила, в тях има параметри които са като изходни точки и оттам са 
всички останали показатели, действия, приходи, разходи и т.н. За мое голямо 
съжаление, още при изготвяне на бизнес плана, чието изготвяне трая година и 
половина, от средата на 2016 до края на 2017г., докато бъде одобрен, оператора 
извършваше разходи, които по принцип не бях включени в тогавашната цена на 
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услугите, и в резултат на закъснението, ние 2 години изконсумирахме загуби.По 
настояване на държавната комисия (КЕВР) заложихме едни параметви за фактурирани 
водни количества, които са отправна точка, от гледна точка на приходите на 
дружеството, и от там за определяне на цената на водата. Относно прогнозните разчети, 
които  бяха направени в бизнес плана по годините,  ние бяхме прогнозирали 
достатъчно точно. За съжаление обаче, държавната комисия ни наложи да приемем 
подход, който според мен не е икономически обоснован и да запишем, като прогнозни 
фактурирани водни количества или прогнозно ниво на приходите, количествени 
показатели, средно аретметични числа за периода 2011-2015г., при положение, че 
тенденцията беше ясна, че има намаляване на населенито и фактурираните водни 
количества в Ямболска област. Ако например през 1985г. има фактурирани 18 000 000 
кубика в Ямбол, от 2002, 2003, 2004г. фактурираните водни количества бяха 7-
8 000 000, и в продължение на годините падат. 2018г. ние сме фактурирали с 475 000 
кубика по-малко, от това количество което е по бизнес план, за цялата област. В 
гр.Ямбол и в гр.Елхово намалението е 150 000 кубика, а във всички останали населени 
места е също със 150 000 кубика по-малко, като имам предвид, че в Ямбол и Елхово са 
близо 80% от клиентите, според мен това намаление е нормално. Ще направим 
организация за събиране на стари задължения, защото ние всеки един ден затъваме. 
Длъжен съм да споделя с Вас тези факти. 

Г-н Иванов- Председател на АВиК-Ямбол: Колеги, ето какво се получава, 
населените места обезлюдяват, в същото време ВиК-Ямбол е доставчик на услугата и 
колкото и малко хора да останат по места, те се нуждаят от доставка на вода, и ако 
навремето едно село е било с 2000 жители, сега са останали 300-400, но те също трябва 
да ползват услугата на ВиК оператора, които трабва да бъдат добър доставчик. Тази 
голяма разлика се отразява на съпътсващите разходи за доставка на питейна вода на 
това малко останало население. Срещнахме голяма съпротива и голям медиен отзвук, 
относно минималните стотинки уреличение на водата, защото при нас увеличението е 
минимално за разлика от други области, където то е драстично. В тази връзка искам да 
помоля всички общини да пазят името на ВиК дружеството, те правят всичко 
възможмо всяко едно населено место да бъде с добро качество на предлаганата услуга. 
Статистиката сочи, че населението в нашата област намалява всяка година, но дори и в 
населено място да остават 10 човека, не можем да ги оставим без вода. Всеки кмет иска 
в населеното място да има водопроводчик, което е труднопостижимо и за вбъдеще, ако 
се наложи водопроводчиците ще останат на 4-5 села по един. Знам какво е финансовото 
състояние , колко са приходите и разходите , положението е притеснително. За да има 
качествено предлагане на продукта са нужни много вложения. Повишението на 
минималната работна заплата доведе до повишаване на всички съпътсващи разходи . 

Г-н Радев- Управите на ВиК-Ямбол: Когато ми повериха „ВиК”ЕООД, гр. 
Ямбол за управление, разходите за заплати бяха 32% от общите разходи, след 
увеличението на цената са 50%. 

При положение , че 80% от персонала, според браншовия колективен трудов 
договор е със заплата 3% над минималната работна заплата за страната. Държавната 
комисия не знае какви са нашите проблеми, а препоръчва оптимизиране на състава, без 
конкретни предложения за съкращение. Искам да обърна внимание и на това, че 



 

8 
 

завишените фактурирани водни количества, дори и при близо 100% събираемост, 
увеличения  през периода ток, фонд „Работна заплата“,неотразени на време в цената, 
водят до едни големи инвестиции, които стоят в бизнес плана, които дефакто нямат 
изпълнение. Сега искам да кажа няколко думи отностно Допълнителото споразумение 
и защо го сключваме. Нашият инвестиционен проект е един от най-малките. Аз се 
надявам, че в един момент, няма да се финансират само агломерации над 10 000 е.ж., а 
ще има шанс и за по-малките агломерации. В момента съфинансирането от ВиК 
оператора е около 4 милиона лева, ако бяхме направили проект за 100 милиона, в един 
бъдещ момент нямаше да има шанс за финансиране на проекти в по-малките 
агломерации, където реално са проблемите. 

Г-н Иванов- Зам. кмет на община Стралджа: Това звучи обезкуражаващо. 
Като отворим бизнес плана, виждаме че е инвестиция от 1 милион лева, целите 
понижаване  на загубите на вода до 66%. 
  Г-н Радев - Управите на ВиК-Ямбол: Загубите тази година са повече, защото 
имаме 300 000 кубика фактурирани водни количеста по-малко, поради намаляване на 
населението, но въпреки това мрежата трябва да се поддържа, дори и за 5 човека. 

Г-н Грозев  – Директор на дирекция “ТУСЕ“ в община „Тунджа”: Големи 
инвестиции са необходими в отдалечените села. 
  Г-н Радев - Управите на ВиК-Ямбол: Утежняването на процедурата с 
разрешителните за строеж, ни ограничава в  използването на промеждутаците от време.  

Г-н Иванов- Зам. кмет на община Стралджа: Ние като общини  следва да 
имаме по-лесен достъп за решаване на частични проблеми. В момента се работи в едно 
от големите села Зимница, с мрежа от около 70км., няма да се подменя цялата . Но за да 
се подмени дори само довеждащия водопровод на територията на цялата община с 
темповете с които се работи ще са необходими няколко стотин години. 

Г-н Радев- Управите на ВиК-Ямбол: Поради сложните процедури, съпътсващи 
ремонт на водопровод минаващ през няколко общини, ми беше отказано от експерти да 
поемат изготянето на проекта. Но такива са разпоредбите и законите.  

Г-н Иванов- Зам. кмет на община Стралджа: Ще държа за повече инвестиции 
за град Стралджа, защото противно на тенденциите, населението в града се увеличава. 

Г-н Иванов- Председател на АВиК-Ямбол: Ние говорим най-вече за 
проблемите в селата, там са най-много аварии, най-големите финансови ангажименти 
за дружеството. Не можем да сравняваме обслужването на едно село с 200 души 
население и един блок с 200 души, блока се захранва с една тръба, а селото с 
множество тръби, при които стават постоянни аварии. 

Данка Камбарева – Директор на дирекция „Общинска собственост и 
икономически дейности“ в община Ямбол: Трябва да мислим за вариант, общините 
да субсидират с известен процент разходите за ремонти. 

Г-н Радев- Управите на ВиК-Ямбол: Към момента няма такъв механизъм. Вие 
като общини имате възможност да инвестирате в собствената си мрежа. 

Г-н Иванов- Зам. кмет на община Стралджа: Ние инвестираме, но нямаме 
възможност да увеличим средствата. 

Г-н Иванов- Председател на АВиК-Ямбол: Ако трябва да се подменя всичко, 
никоя община няма да може да отдели подобни средства.  
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Поради изчерпване на дневния ред г-н Иванов обяви заседанието за закрито. 
 

Неразделна част от настоящия протокол: 
     

1. Допълнително споразумение №1 към сключения на 18.03.2016г. Договор за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на ВиК услуги с „ВиК“ ЕООД-Ямбол. 

    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 
на интернет страницата по реда на ал.5. Поправеният протокол се публикува по реда на 
ал.5. 
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