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„АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, 

ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К” ЕООД – ЯМБОЛ’’ 

 

ПРОТОКОЛ №2/30.07.2021г. 

     

Днес, 30.07.2021 г. /петък/ в седалището на Асоциация по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, Ямбол /АВиК-

Ямбол/, намиращо се в сградата на Областна администрация - Ямбол, се проведе Общо 

събрание на   Асоциацията . 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 

Георги Чалъков - 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 88,06% /осемдесет и осем цяло и шест стотни/ от 

всички гласове в Общото събрание и, че е налице необходимия кворум за провеждане 

на общото събрание. 

    На заседанието присъства управителя на „В и К” ЕООД, гр.Ямбол, инж.Стоян 

Радев. 

   Мандата по въпросите от дневния ред с позицията на Държавата, съгласно чл.5, 

ал.3 и Решения на общинските съвети, съгласно чл.5, ал.6 от ПОДАВиК са получени от 

г-н Чалъков  както следва: 

1.  Георги Чалъков - Областен управител на Област Ямбол и Председател на Асоциация 

по ВиК, Ямбол: Решение РД-02-14-677/30.07.202г. на г-жа Виолета Комитова-

Министър на регионалното развитие и благоустройството и пълномощно № 15-00-

86/26.07.2021г. от г-н Петър Личев -Министър на Околната среда и водите. 

2. Валентин Ревански – Кмет на община Ямбол, с Решение на двадесет и седмото 

заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 29.07.2021г. 

3. Петър Киров - Кмет на Община Елхово, с Решение №241/20/19 по Протокол №20 на 

двадесетото заседание на Общински съвет Елхово, проведено на 29.07.2021г. 

4. Нина Терзиева  – Заместник-кмет на община Болярово с Решение №309 по протокол 

№22/29.07.2021г. от заседанието на Общински съвет-Болярово. 

5. Атанас Киров – Кмет на община Стралджа с Решение №284 по Протокол 

№23/29.07.2021г. от заседанието на Общински съвет-Стралджа. 

   За преброител на кворума и гласовете на заседанието на Общото събрание 

Областният управител на Област Ямбол и Председател на Асоциацията г-н Чалъков 

предложи Петя Христова-Главен секретар на Асоциацията, а за изготвящ протокола – 

Евгения Керанова - Стоянова – технически сътрудник. 

 Г-н Чалъков  даде думата за други предложения. Такива не бяха направени. 
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      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 

 

              не 

 

  6. 

 

Община Стралджа 

 

                     6,32 

 

              да 

 

След регистрация на присъстващите, Председателя на Асоциацията г-н Чалъков 

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 (88,06%).  

     Председателят на Асоциацията представи дневния ред на заседанието, 

изпратен на членовете с Покана, с изх.№АЯ-00131/28.06.2021г., включваща въпроси, 

предложения за обсъждане и конкретни предложения и решения.  

      Председателят на Асоциацията обяви дневния ред на заседанието: 

Точка 1. Съгласуване на „Бизнес план за развитие и дейността по предоставяне 

на водоснабдителни и канализационни услуги на „Водоснабдяване и 

канализация’’ЕООД, гр.Ямбол за периода 2022-2026 година’’. 

Точка 2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на ,,Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

,,ВиК’’ ЕООД, гр.Ямбол’’ за 2022г.  
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Точка 3. Разни. 

        

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

Решенията на общото събрание на асоциация 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.  

 Гласовете на присъстващите се преизчисляват на 100%, като членовете на 

Асоциацията, гласуват според следното процентно съотношение: 

 

 

 

№ 

 

Представител на 

държава/общини 

 

% съотношение 

на гласовете в 

Асоциация по В и К 

 

% съотношение 

на гласовете в 

Асоциация по В и К на 

присъстващите на 

заседанието, 

преизчислени към 

100% 

 

  1. 

   

 

Областен управител на 

област Ямбол 

 

                    35 

 

39,74 

 

  2. 

 

Община Ямбол 

 

                    36,66 

 

41,63 

 

  3. 

 

Община Болярово 

 

                    2,06 

 

2,34 

 

  4. 

 

Община Елхово 

 

                    8,02 9,11 

 

  5. 

 

Община Стралджа 

 

                    6,32 

 

7,18 

 

След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:  

  

                                                    

 

 

          ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

Съгласуване на „Бизнес план за развитие и дейността по предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги на „Водоснабдяване и 

канализация’’ЕООД, гр.Ямбол за периода 2022-2026 година’’. 
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  Присъстващите бяха поканени да изразят своите мнения и предложения и да се 

премине към гласуване. 

   Председателят на асоциацията г-н Чалъков, 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  от гласовете на присъстващите. 

След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:  

      

 

 

№ 

 

Представител на 

държава/общини 

 

% съотношение 

на гласовете в 

Асоциация по В и К на 

присъстващите на 

заседанието, 

преизчислени към 100% 

 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

 

1. 

 

 

Областен управител 

на 

област Ямбол 

 

39,74 

 

Х 

  

 

2. 

 

Община Ямбол 

 

41,63 

 

Х 

  

 

3. 

 

Община Болярово 

 

2,34 

 

Х 

  

 

4. 

 

Община Елхово 

 

9,11 

  

Х 

 

 

5. 

 

Община Стралджа 

 

7,18 

  

Х 

 

 

 С 83,71% /осемдесет и три цяло и седемдесет и една стотни/ от гласовете на 

присъстващите „ЗА” и 16,29% /шестнадесет цяло и двадесет и девет стотни/ от 

гласовете на присъстващите „ПРОТИВ’’,  бе взето следното   

 

РЕШЕНИЕ: 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА СЪГЛАСУВА 

„Бизнес план за развитие и дейността по предоставяне на водоснабдителни 

и канализационни услуги на „Водоснабдяване и канализация’’ЕООД, гр.Ямбол за 

периода 2022-2026 година’’. 
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ПО ТОЧКА ВТОРА: 

Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на ,,Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от ,,ВиК’’ ЕООД, гр. Ямбол’’ за 2022г.  

  

   Присъстващите бяха поканени да изразят своите мнения и предложения и да се 

премине към гласуване. 

   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 от гласовете на присъстващите.  

След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:  

      

 

 

№ 

 

Представител на 

държава/общини 

 

% съотношение 

на гласовете в 

Асоциация по ВиК на 

присъстващите на 

заседанието, 

преизчислени към 100% 

 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

 

1. 

 

 

Областен управител 

на 

област Ямбол 

 

39,74 

 

Х 

  

 

2. 

 

Община Ямбол 

 

41,63 

 

Х 

  

 

3. 

 

Община Болярово 

 

2,34 

 

Х 

  

 

4. 

 

Община Елхово 

 

9,11 

  

Х 

 

 

5. 

 

Община Стралджа 

 

7,18 

  

Х 

 

 

  С 83,71%/ осемдесет и три цяло и седемдесет и една стотни/ от гласовете на 

присъстващите „ЗА” и 16,29%/шестнадесет цяло и двадесет и девет стотни/ от 

гласовете на присъстващите „ПРОТИВ’’,  бе взето следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА  

 

 Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация за 2022 г. в размер на 22 

000лв.(двадесет и две хиляди лева). 
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Премина се към обсъждане на Точка 3:Разни.  

 

В точка Разни, бяха поставени въпроси към г-н Радев, относно състоянието на 

ВиК дружеството, зачестилите аварии и забавяне на отстраняването им. 

 Г-н Петър Киров и г-н Атанас Киров се обосноваха относно позицията  

„ПРОТИВ’’ на общинските им съвети по точка 1 и 2 от дневния ред, като посочиха 

необосновано повишаване на цената на водата, без това да е обвързано с повишаване на 

качеството на предоставената услуга, както и лошото финансово положение на голяма 

част от населението на общините Елхово и Стралджа. Беше обсъдено забавяне на 

възстановяването на пътните настилки след отстраняване на аварии от страна на 

„ВиК’’ЕООД,гр.Ямбол.  

Г-н Радев отправи предложение, общинските фирми да възстановяват 

настилката, след което да фактурират разходите на Оператора.  

Г-н Петър Киров изрази притеснение от финансовото състояние на дружеството 

и предложи да се проведе диалог за възможни решения в сектора на по-високо ниво. 

Г-н Радев заяви, че положението на оператора се е влошило допълнително след 

намаляне цената на водата от КЕВР, приходите от фактурирани водни количества 

намаляват, а разходите се увеличават с приемането за експлоатация на 

пречиствателните станции на Ямбол и Елхово. 

Г-н Ревански изрази притеснение за липсата на средства за инвестиции и 

подмяна на водопроводна мрежа.  

Г-н Чалъков заяви, че въпросите свързани с ВиК сектора, ще се обсъдят на 

предстоящата среща с депутатите от избирателен район Ямбол.  

Г-жа Терзиева посочи, че проблемите са от години и произтичат от забавянето 

на прединвестиционните планове, като това е попречило на усвояването на средства от 

ОП,,Околна среда’’, като отбеляза, че средствата са налични, но държавата не желае да 

реши проблемите в сектора. Тя заяви, че малките агломерации няма да могат да 

кандидатстват за средсва и по Плана за възстановяване и развитие.  

Г-н Радев подчерта, че големия процент загуби на вода и ниските приходи на 

дружеството са в следствие на ниското потребление и демографските процеси.  

  

Премина се към подписване на Приложение 1а към Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК 

услуги, между Асоциация по ВиК, Ямбол и ,,Водоснабдяване и канализация’’ЕООД, гр. 

Ямбол за предаване на „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Ямбол, 

Довеждаща инфраструктура по ПСОВ, Реконструиран главен колектор IX и попадащия 

в трасето водопровод’’ на „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол за експлоатация и поддръжка. 

Приложението беше подписано от г-н Чалъков, г-н Ревански и г-н Радев.  

 

Поради изчерпване на дневния ред г-н Чалъков 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 т.1 от дневния ред. 

    3.  Списък на присъстващите с проведено гласуване по т.2 от дневния ред. 
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    В съответствие 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. 

 

 

 

Председател: 

Георги Чалъков /п/ 

/Областен управител-Председател на АВ и К 

Ямбол/ 

 

Преброител:                            

Петя Христова /п/ 

/Главен секретар на АВ и К Ямбол/ 

 

Изготвил протокола:                   

Евгения Керанова – Стоянова /п/ 

/Технически сътрудник на АВ и К Ямбол/  


