
 

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

 
 
 

Рег№............................... 

...............................2022г. 

 
 

ДО  

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 
ГР.СОФИЯ 

МИНИСТЪР НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
ГР. СОФИЯ 

 

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по 
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от,,ВиК’’ЕООД, 

гр. Ямбол. 

  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАДЖОВ, 

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САНДОВ, 
 

В качеството ми на Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация 
на обособената територия, обслужвана от,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол и на основание 
чл.98в, ал.6 от Закона за водите, Ви уведомявам за насрочване на редовно 
неприсъствено заседание на АВиК, Ямбол. 

Съгласно чл.10, ал.7, следва да изпратите мандатите по дневния ред най-късно 
до 05.05.2022г. на електронната поща на Асоциацията, като те следва да са подписани с 
електронен подпис или да са сканирано изображение на подписан на хартия документ. 
Заседанието ще се проведе при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

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 2021г. 

Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на АВиК, 
Ямбол за 2021г. 

Точка 3. Приемане на бюджет на АВиК, Ямбол за 2022г. 



Съгласно чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 
по водоснабдяване и канализация, на база резултатите от преброяването на 
населението, извършено по реда на Закона за преброяване на населението и жилищния  
фонд на Република България  през 2011г., броят на гласовете в Общото събрание се 
разпределя между членовете по решение на председателя на асоциацията. 

На база брой жители на всяка община от преброяването през 2011г., определям 
процентно съотношение на гласовете на членовете на Общото събрание на 
асоциацията, както следва: 

№ 
Представител на 
държава/община 

Обхват на 
обособената 
територия от 

преброяване на 
населението през 

2011г. 

% съотношение 
на гласовете  в 

АВиК 

Бюджет за 
2022г. 

/лв./ 

1 Областен управител на 
Област Ямбол 

 35,00 20 000 

2 Община Ямбол 74 132ж. 36,66  

3 Община Болярово 4 160ж. 2,06  

4 Община Елхово 16 219ж. 8,02  

5 Община ,,Тунджа’’ 24 155ж. 11,94  

6 Община Стралджа 12 781ж. 6,32  

 
Проект на решение по точка 3 
Съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, Общото събрание на 

асоциацията приема бюджета на Асоциация по ВиК, гр. Ямбол за 2022г. 
 

Приложения: 

1. Годишен отчет за дейността на ,,Асоциация по водоснабдяване и канализация 
на обособената територия, обслужвана от,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол’’ за 2021г. 

2. Отчет за изпълнение на бюджета на ,,Асоциация по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол’’за 
2021г. 

3. Бюджет на ,,Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената 
територия, обслужвана от,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол’’за 2022г. 

 

С уважение, 

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ /П/ 
Председател на ,,Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от ,,ВиК’’ ЕООД-Ямбол’’   

           

Ямбол, ул. “Жорж Папазов” № 18, тел.  046/98 30 61,  http:/yambol.government.bg                                                               
e-mail: vik @yambol.government.bg 


