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

Рег№АЯ-00111/10.06. 2022г.

ДО
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГР.СОФИЯ
МИНИСТЪР НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ГР. СОФИЯ

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация
по водоснабдяване и канализация
от,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол.

на

обособената

територия,

обслужвана

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
В качеството ми на Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация
на обособената територия, обслужвана от,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол и на основание
чл.198в, ал.6 от Закона за водите, Ви уведомявам за насрочване на извънредно
заседание на АВиК, Ямбол, което ще се проведе на 11.07.2022г. от 10.00ч. в сградата
на Областна администрация Ямбол с адрес ул.,,Жорж Папазов’’18 , с резервна дата
съгласно чл.10,ал.5,т.6 от ПОДАВИК 01.08.2022г., при следния

ДНЕВЕН РЕД:
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 2023г.

Точка 3. Разни
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 последното преброяване 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

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

35,00

Във връзка с така предложения дневен ред, давам следната обосновка:
По точка 1: : Съгласно чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите и чл.6.4(д) от
Договора между АВиК и „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол, Асоциацията по ВиК чрез общото
събрание съгласува Бизнес план на ВиК оператора.
„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’’ заедно с Електронен модел със справки е внесен в
Асоциация по ВиК, гр.Ямбол с писмо с вх.№АЯ-00109- 10.06.2022г. като същия Ви
изпращаме на електронен носител за запознаване.
Проект на решение по точка 1:
Съгласно чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите и чл.6.4(д) от Договора между
АВиК и „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол, Асоциацията по ВиК, 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’’.

По точка 2: На основание чл. 20, ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на общото
събрание на АВиК приемат препоръчителният размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация. Предлагам
препоръчителният размер на вноската на държавата за 2023 г. да бъде 25
000лв.(двадесет и пет хиляди лева).
Проект на решение по точка 2:
Съгласно чл. 20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
Асоциациите по водоснабдяване и канализация , Общото събрание на асоциацията
приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията
по водоснабдяване и канализация за 2023 г. в размер на 25 000лв.(двадесет и пет хиляди
лева).

Приложения:
1. „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’’ на електронен носител.
2.Електронен модел със справки на магнитен носител.
3.Проект на бюджет на ,,Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от ,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол’’за 2023г.
4. Обяснителна записка на проект на бюджет на ,,Асоциация по водоснабдяване
и канализация на обособената територия, обслужвана от,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол’’за
2023г.

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

