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ДО 

 

КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ 

КМЕТА НА ОБЩИНА ,,ТУНДЖА’’  

КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 

КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО 

 

 

ПОКАНА 

На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите и чл. 10, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 във 
връзка с чл. 9, ал. 2  и ал.5 и чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността 
на асоциациите по водоснабдяване и канализация /посл. измен. и допълн. ДВ, бр.3 от 
12.01.2021 г./, както и писмо от 22.03.2022 г. на зам.-министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, свиквам редовно неприсъствено заседание на 
Асоциацията. Съгласно чл.10, ал.7, следва да изпратите мандатите /решенията на 
общински съвет/ 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 

1 Областен управител на Област 
Ямбол 

 35,00 

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 

 

Във връзка с така предложения дневен ред, давам следната обосновка: 

По точка 1: Съгласно чл.16, т.3 от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация, председателят на асоциацията в срок до 
31 януари на следващата календарна година изготвя и предоставя на членовете на 
асоциацията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството, годишен 
отчет за дейността на асоциацията. 

Предлагам на Общото събрание ,,Асоциация по водоснабдяване и канализация 
на обособената територия, обслужвана от,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол’’ по точка 1 да 
приеме следното  

    РЕШЕНИЕ: 

Съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, Общото събрание на 
асоциацията приема отчет за дейността на Асоциация по ВиК, гр. Ямбол за 2021г. 

По точка 2: Съгласно чл.26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността 
на асоциациите по водоснабдяване и канализация, председателят на асоциацията 
изготвя и изпраща на членовете на Асоциацията и на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството отчет за изпълнението на бюджета на асоциацията не по- 
късно от един месец след края на съответната календарна година. 

 

Предлагам на Общото събрание ,,Асоциация по водоснабдяване и канализация 
на обособената територия, обслужвана от,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол’’ по точка 2 да 
приеме следното  



РЕШЕНИЕ: 

Съгласно чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 
по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на асоциацията приема отчет за 
изпълнение на бюджета на асоциацията за 2021г. 

По точка 3: Бюджетът на АВиК се формира от средства от държавата и 
общините. Окончателния размер на вноската на държавата съгласно ПМС №31 от 
17.03.2022г., и писмо на Заместник - министъра на регионалното развитие и 
благоустройството с вх.№АЯ-00056-22.03.2022г.,  за 2022г. е 20 000 лева (двадесет 
хиляди лева). Средствата, които кметовете следва да предвидят  по бюджетите на 
съответната община са в зависимост от вноската на държавата  и процентното 
разпределение на гласовете  в Общото събрание. 

В тази връзка, размерът на вноските на общините за 2022 г.са 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 20 948,56 

3 Община Болярово 4 160ж. 2,06 1 177,14 

4 Община Елхово 16 219ж. 8,02 4 582,86 

5 Община ,,Тунджа’’ 24 155ж. 11,94 6 822,86 

6 Община Стралджа 12 781ж. 6,32 3 611,43 

 

Предлагам на Общото събрание ,,Асоциация по водоснабдяване и канализация 
на обособената територия, обслужвана от,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол’’ по точка 3 да 
приеме следното  

   РЕШЕНИЕ: 

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. 

 



Всеки член на асоциацията има право да иска включването на допълнителни 
точки в дневния ред на общото събрание. Исканията за включване на нови точки в 
дневния ред по ал. 1 се изпращат в писмена форма на адреса на управление на 
асоциацията и на електронната поща на асоциацията в срок не по-късно от 21 дни 
преди деня на провеждане на общото събрание. 

Съгласно чл.14, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по ВиК, когато при провеждане на гласуване, някой от представителите на 
общините от съответната асоциация, имащи право на глас, упражни това право с 
„против’’ или „въздържал се’’, следва съответният представител да представи писмено 
становище за това решение, което се включва в протокола. 

     Съгласно чл.10, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по ВиК материалите за заседанието следва да Ви бъдат изпратени на 
официалната електронна поща, както и да бъдат предоставени за запознаване на 
хартиен носител. 

 

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 


