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„АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, 

ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К” ЕООД – ЯМБОЛ“ 

 

ПРОТОКОЛ №2/11.07.2022г. 

   Днес, 11.07.2022 г. /понеделник/ в седалището на Асоциацията, намиращо се в 

сградата на Областна администрация-Ямбол, се проведе Общо събрание на Асоциация 

по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К” 

ЕООД Ямбол /АВиК-Ямбол/. 

   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 Васил Александров-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 79,86% /седемдесет и девет цяло и осемдесет и шест десети/ 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, г-н Цветан 

Съйков. 

  Мандатът по въпросите от дневния ред с позицията на Държавата, съгласно чл.5, ал.3 

и позицията на общините, съгласно чл.5, ал.6 от ПОДАВиК са получени от г-н 

Александров и представители на 2 общини, членове на Асоциацията както следва: 

1.  Васил Александров-Областен управител на Област Ямбол и Председател на 

Асоциация по В и К-Ямбол: Решение РД-02-14-692/08.07.2022г. на г-н Гроздан 

Караджов -Министър на регионалното развитие и благоустройство и пълномощно № 

48-00-509/20.06.2022г.от г-н Борислав Сандов -Министър на Околната среда и водите. 

2. Енчо Кирязов – Заместник-кмет на община Ямбол, със заповед за заместване и с 

Решение на четиридесет и второто заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 

30.06.2022г. 

3. Петър Киров-Кмет на Община Елхово, с Решение №339/30/1 по Протокол №30 на 

тридесетото заседание на Общински съвет Елхово, проведено на 23.06.2022г. 

  За преброител на кворума и гласовете на заседанието на Общото събрание 

Председателя на Асоциацията, г-н Александров предложи  Галя Михова- финансов 

експерт на Асоциацията, за изготвящ протокола – Ирина Стоянова – ВиК експерт и за 

водещ заседанието Петя Христова-Главен секретар на Асоциацията. Г-жа Христова 

даде думата за други предложения. Други предложения 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 

  

не 

 

  4. 

 

Община Елхово 

 

                      8,02 

 

              да 

 

  5. 

 

Община Тунджа 

 

                    11,94 

 

              не 

 

  6. 

 

Община Стралджа 

 

                      6,32 

 

             не 

 

След регистрация на присъстващите, г-жа Христова 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 (79,86%). 

    Главният секретар на Асоциацията представи дневния ред на заседанието, изпратен 

на членовете с Покана, изх.№АЯ-0000110/10.06.2022г., включваща въпроси, 

предложения за обсъждане и конкретни предложения и решения.  

         Главният секретар на Асоциацията обяви дневният ред на заседанието: 
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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 – Ямбол’’ за 2023г.  

Точка 3. Разни. 

 

        

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

 Решенията на общото събрание на асоциацията 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 

 

43,83 

 

  2. 

 

Община Ямбол 

 

                    36,66 

 

45,90 

 

  3. 

 

Община Елхово 

 

                      8,02 

 

              10,27 

 

След проведеното поименно гласуване се получиха следните резултати:  
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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’’. 

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

премине към обсъждане. 

Г-н Киров, кмет на община Елхово изрази мотиви за отрицателният вот по точка 1. 

Общински съвет Елхово са гласували „ПРОТИВ“ 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’’, 

поради липса на конкретика в инвестиционната програма на Оператора. Г-н Киров 

изрази становище, че би следвало бизнес плана да съдържа подробно разписани обекти 

по които ще се извършват инвестициите, като сумата следва да е съобразно 

разпределена между общините, в зависимост от броя на населението. 

Управителят на „ВиК“ЕООД,гр.Ямбол, г-н Съйков, заяви че е изключително трудно да 

се определят обектите за следващите 5 години, поради непредвидимост на аварийте, но 

ще направи всичко възможно да състави подробна инвестиционна програма, която да 

удовлетворява всяка община. 

  Главният секретар, г-жа Христова, 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 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 
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1. 

   

 

Областен управител 

на 

област Ямбол 

 

43,83 

 

Х 

  

 

  

2. 

 

Община Ямбол 

 

45,90 

 

Х 

  

 

  

3. 

 

Община Елхово 

 

10,27 

  

Х 

 

 

 С 89,73%/ осемдесет и девет цяло и седемдесет и три десети/ от гласовете на 

присъстващите „ЗА” и 10,27%/десет цяло и двадесет и седем десети/ 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’’. 

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 – Ямбол’’ за 2023г.  

 

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

премине към обсъждане. 

  Главният секретар 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 гласовете на присъстващите. 
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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 

 

43,83 

 

Х 

  

 

  

2. 

 

Община Ямбол 

 

45,90 

 

Х 

  

 

  

3. 

 

Община Елхово 

 

10,27 

 

Х 

 

 

 

 

 С 100%/сто процента/ от гласовете на присъстващите „ЗА”,  бе взето следното  

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

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). 

 

Премина се към обсъждане на Точка 3:Разни. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г-жа Христова 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. 

    4. „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. 
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   5 .Проект на бюджет на ,,Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената 

територия, обслужвана от,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол’’за 2023г. 

   В съответствието 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: 

Васил Александров /п/ 

/Областен управител-Председател на АВ и К 

Ямбол/ 

 

Преброител:                            

Галя Михова /п/ 

/Финансов експерт на АВ и К Ямбол/ 

 

Изготвил протокола:                   

Ирина Стоянова /п/ 

/ВиК експерт на АВ и К Ямбол/  


