
 

,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,                                       
ОБСЛУЖВАНА ОТ ,,В и К'' ЕООД-ЯМБОЛ'' 

 
ПРОТОКОЛ №3 

от извънредно заседание на Общото събрание 
на “Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от ,,ВиК‘‘ ЕООД – Ямбол“ 
 
 

Днес 26.10.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на Областна администрация Ямбол, ул. 
„Жорж Папазов“ №18, се проведе извънредно 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-00140 от 21.09.2017 г., №АЯ-00145 от 21.09.2017 г. и №АЯ-00147 от                    
25.09.2017 г. и при следния обявен с поканата 

ДНЕВЕН РЕД: 

Точка 1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета на ,,Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол“ за 2018 г. в размер на 15 000 лв. 
(петнадесет хиляди лева), на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.  

Точка 2. Приемане на решение за съгласуване на Бизнес план за развитие на 
дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол за периода 2017-2021 г.  

Заседанието на ОС се води от  Димитър Иванов – 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.  

Председателят на асоциацията предложи за преброител на гласовете Галя 
Михова – финансов експерт и за протоколист инж. Ирина Стоянова на длъжност 
инженер ВиК в Асоциация по ВиК – Ямбол. Предложението бе прието единодушно. 

Представителите на 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. 

Според присъствения лист, който е неразделна част от настоящия протокол, на 
заседанието присъстваха следните представители на държавата и общините със 
съответните мандати: 

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

Г-н Димитър Иванов – Председател на Асоциация по ВиК и Областен управител 
на област Ямбол с мандат на представителство и позиция за гласуване в настоящото 
заседание на Държавата, съгласно решение № РД-02-14-837/09.10.2017г. на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Пълномощно № 15-00-
86/25.10.2017 г. на Министерство на околната среда и водите. 

     
2. За общините: 

2.1. За Община Ямбол с право на глас 36,66% от гласовете в ОС: присъства 
представител на общината: инж. Радостин Евтимов – Директор на Дирекция „УТС“, с 
мандат   за   представителство   и   съгласувана   позиция   за  гласуване   в   настоящото  

 



заседание, съгласно Решение по т. 18 от  двадесет и трето заседание на Общински съвет 
Ямбол, проведено на 28.09.2017 г. 

2.2. За Община Елхово с право на глас 8,02% от гласовете в ОС: присъства 
представител на общината: г-н Петър Киров – Кмет на община Елхово, с мандат за 
представителство и съгласувана позиция за гласуване в настоящото заседание, съгласно 
решение на Общински съвет Елхово от Протокол №24 на двадесет и четвъртото 
заседание на общински съвет, проведено на 26.10.2017 г. 

2.3. За Община Стралджа с право на глас 6,32% от гласовете в ОС: 
присъства представител на общината: г-н Гроздан Иванов – Зам.-кмета на община 
Стралджа, с мандат за представителство и съгласувана позиция за гласуване в 
настоящото заседание, съгласно Решение №294 от Протокол №24/29.09.2017 г. на 
Общински съвет Стралджа. 

На заседанието присъстват: инж. Стоян Радев – Управител на „ВиК“ ЕООД –
Ямбол, Галя Михова – финансов експерт към АВиК – Ямбол и инж. Ирина Стоянова – 
инженер ВиК към АВиК – Ямбол 

На заседанието не присъстват представители на общините с право на глас 
14%: представител на Община Болярово-член на асоциацията с право на глас 2,06% от 
гласовете в ОС и представител на Община „Тунджа“ с право на глас 11,4%. 

Г-н Иванов напомни, че съгласно чл. 198 в, ал. 7 от Закона за водите, 
заседанията са редовни, ако на тях присъстват представителите на държавата и 
общините, които притежават не по - малко от две трети от всички гласове в общото 
събрание (66,67%). След преброяване на гласовете на присъстващите се установи, че е 
на лице кворум за провеждане на заседанието (86 %). 

След като беше констатирано наличието на кворум за провеждане на 
заседанието, Председателят на асоциацията откри заседанието и представи на 
присъстващите предварително обявения дневен ред. 

Дневния ред на заседанието беше подложен на гласуване и одобрен единодушно 
от ОС без възражения и без предложения за изменение или допълнение. 

Председателят пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред. 

По точка 1 от дневния ред: Приемане на решение за препоръчителния размер 
на вноската на държавата в бюджета на ,,Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол“ за 2018 г. в размер на 
15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) 

Г-н Иванов даде думата на представителите на общините за мнения и въпроси. 
След като не бяха поставени въпроси, Председателят на асоциацията предложи 

на ОС да пристъпи към гласуване на предложението за решение по т.1 от дневния ред. 
Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за 

заседанието.  

Съгласно изискванията на чл. 198в, ал. 9 от ЗВ, решенията на Общото събрание 
се взимат с мнозинство от ¾ гласовете на присъстващите. 

След проведеното гласуване с пълно мнозинство от гласовете на присъстващите 
„ЗА“- бе взето следното 

РЕШЕНИЕ №1 по Протокол №3 от 26.10.2017 г.: 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА препоръчителния 
размер на вноската на държавата в бюджета на ,,Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол“ за 2018 г.  
да бъде в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева). 



 
По точка 2 от дневния ред: Приемане на решение за съгласуване на Бизнес 

план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол за 
периода 2017-2021 г.  

Председателят на асоциацията предложи на ОС да пристъпи към гласуване на 
предложението за решение по т. 2 от дневния ред.  

Всеки от присъстващите гласува съобразно съгласувания мандат и позиция за 
заседанието.  

След проведеното гласуване с пълно мнозинство от гласовете на присъстващите 
„ЗА“  Асоциация по ВиК – Ямбол прие следното  

РЕШЕНИЕ №2 по Протокол №3 от 26.10.2017 г.: 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА съгласува Бизнес план за развитие 
на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Ямбол за периода 2017-2021 г. 

Г-н Иванов уведоми присъстващите, че от Министерство на околната среда и 
водите му е възложено да постави за обсъждане следното: 

-   липсва информация по отношение на необходимостта от разрешителни за 
зауствания на канализационните системи на гр. Елхово, гр. Болярово, с. Кабиле и                   
с. Стефан Караджово и за предприемане на действия за привеждането им в 
съответствие с изискванията на Закона за водите; 

-  цитираната от „ВиК“ ЕООД – Ямбол „Наредба №10...“следва да се замени с 
„Наредба №2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни 
води във водни обекти и определяне на емисионни ограничения на точкови източници 
на замърсяване, тъй като с влизането й в сила Наредба №10 е отменена.“ 

Думата взе инж. Стоян Радев – Управител на „ВиК“ ЕООД – Ямбол, който 
посочи, че дружеството подготвя документи за подаване на заявления за издаване на 
разрешителни за заустване във водни обекти на отпадъчните води от канализационните 
системи на цитираните населени места, като за гр. Елхово процедурата вече е 
започната. 

Предвид изчерпването  на точките от дневния ред и липсата на други въпроси за 
обсъждане, Председателят на асоциацията закри заседанието. 

 

 
 

Председател: Димитър Иванов /П/ 
                     /Председател на Асоциация по ВиК – Ямбол/ 

 Преброител: Галя Михова /П/ 
                     /финансов експерт на Асоциация по ВиК – Ямбол/ 

 Изготвил протокола: инж. Ирина Стоянова /П/ 
                     /инженер ВиК на Асоциация по ВиК – Ямбол/ 

 

 


