
ПРОТОКОЛ №1 
от 

РЕДОВНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО 
СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА 

ТЕРИТОРИЯ, 
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ’’ ЕООД, гр.ЯМБОЛ 

Днес, 05.05.2022 г.. в сградата на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. 
„Жорж Папазов" № 16, от 17,00 часа се проведе редовно неприсъствено заседание на 
Общото събрание на Асоциация по ВИК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация’’ЕООД , гр. Ямбол (АВиК Ямбол). 

Редовното неприсъствено заседание се провежда по реда на чл. 12a, чл. 14, ал 2 и ал. 
З, от Правилника за организацията и дейностга на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация (Правилника). Съгласно посочения в поканата срок за представяне на мандати 
за гласуване - до 05.05.2022 г., представителите на държавата и общините изпратиха на 
Председателя на асоциацията документите за провеждане на редовното заседание. 

На основание чл. 12а от Правилника, за провеждане на заседанието на Общото 
събрание се изготви списък на документите, представени от членовете на Асоциацията. 

Заседанието се води от г-н Васил Александров — Областен управител на област 
Ямбол, Председател на Общото събрание на АВиК Ямбол и представител на държавата, 
съгласно разпоредбите на чл. 198e, ал. 2, т. от Закона за водите (ЗВ). На него присъстват 
служителите на АВиК Ямбол: г-жа Петя Христова- главен секретар, инж. Ирина Стоянова -
ВИК експерт, г-жа Галя Михова - финансов експерт и г-жа Евгения Керанова-Стоянова- 
технически секретар. 

Водещ протокола и преброител на кворума и гласовете е г-жа Петя Христова - 
главен секретар на АВиК, Ямбол, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 8 и чл. 46, ал. 1, т. 2 
от Правилника. 

За редовността на заседанието Председателят направи проверка на предоставените 
мандати за гласуване на членовете на Общото събрание на Асоциацията, при което 
установи следното: 

1. Председателят на АВиК, Ямбол е получил мандати с предоставена позиция на 
държавата за провеждане на заседанието и гласуване по въпросите от дневния ред, както 
следва: 
       - С Решение РД-02-14-479/03.05.2022 г. на Министьра на регионалното развитие и 
благоустройството е предоставен мандат - да гласува положително по трите точки от 
дневния ред на заседанието. 
  - С пълномощно № 15-00-86/26.04.2022 г. от Министъра на околната среда и водите е 
предоставен мандат - да гласува положително по точка 2 и 3 от дневния ред на заседанието, 
а по точка 1, мандадът е положителен, в случай че в отчета за дейността  на Асоциацията се 
отразят общ брой жалби касаещи количеството на питейната вода, качеството на питейната 
вода, канализационната услуга или друго, както и кратка информация  за качеството и 
количеството на питейната вода подавана към общинските центрове, информация за 
наличие на прекъсване на водоподаването поради нарушено качество на питейната вода и 
поради недостатъчно количество вода във водоизточника. В тази връзка информацията ще 
бъде допълнена след получаване на Годишен доклад за дейността на ,,ВиК’’ЕООД, 
гр.Ямбол за 2021г. 

2. С Решение на Общински съвет Ямбол  по точка осма от тридесет и осмото 
заседание проведено на 28.04.2022г. е предоставен мандат на зам.кмета на Община Ямбол - 
Михаил Керемидчиев да гласува ПОЛОЖИТЕЛНО по трите точки от дневния ред на 
заседанието. 

З. С Решение на Общински съвет „Тунджа’’  №740 по точка двадесет и седма от 
Протокол №40/28.04.2022г. е предоставен мандат на Кмета на Община „Тунджа’’- да 
гласува „ЗА“ по 1-ва,2-ра и 3-та точка от дневния ред на заседанието.  



4. С Решение на Общински съвет Стралджа №389 по точка тринадесет от Протокол 
№33/21.04.2022г. е предоставен мандат на Кмета на Община Стралджа да гласува 
ПОЛОЖИТЕЛНО по трите точки от дневния ред на заседанието. 

5. С Решение на Общински съвет Болярово № 414 по Протокол 32/20.04.2022 г. е 
предоставен мандат на Кмета на Община Болярово - да гласува ПОЛОЖИТЕЛНО по 1-
ва,2-ра и 3-та точка от дневния ред на заседанието. 

Общински съвет Елхово не е изпратил мандат в срока определен в поканата за 
заседанието. 

След проверка на постъпилите мандати от членовете на АВиК Ямбол, се установи 
следното процентно разпределение на гласовете в Общото събрание: 

 
      
 
 
№ 

 
Представител на 
държава/общини 

 
% съотношение 
на гласовете в 
асоциация по В и К 

 
Получен мандат за 
участие в заседанието 

 
  
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 

  

             не 

 

  
5. 

 

Община ,,Тунджа’’ 

 

                    11,94 

 

              да 

 

  
6. 

 

Община Стралджа 

 

                      6,32 

 

              да 

 

   

 

ОБЩО 

 

                      100 

 

             91,98 

 

Съгласно нормата на чл. 198в, ал. 7 от ЗВ, заседанията на Общото събрание са 
редовни, ако на тях присъстват представители на държавата и общините, които притежават 



не по-малко от две трети, или 66,67 % от всички гласове. Съгласно изготвения списък по 
чл.12а от Правилника, за провеждане на заседанието са представени мандати за гласуване 
от общинските съвети на четири от петте общини с право на глас и Държавата от 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на околната среда 
и водите. Упълномощените представители на държавата и общините притежават общо 
91,98% от всички гласове, поради което заседанието е редовно по смисъла на чл. 198B, ал. 7 
от ЗВ. 

В чл. 198в. ал. 9 от ЗВ е уредено, че решенията на общото събрание на Асоциацията 
по ВиК се взимат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите ( в случая 
81,53% от общия процент гласове.). 

Дневният ред на заседанието е изпратен с писмо изх.№ АЯ-00067/01.04.2022 г. на 
АВиК Ямбол, като писмените материали към него са изпратени на електронната поща на 
членовете на Асоциацията и са публикувани на интернет страница на Областна 
администрация - Ямбол, раздел „Асоциация по ВИК Ямбол”, с което са изпълнени 
изискванията на чл. 10, ал. 2 и ал. 6 от Правилника. 

В срока по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Правилника в АВиК Ямбол не е постьпило писмо с 
искане за включване на допълнителна точка в дневния ред на редовното заседание.  

 
Предвид изложеното и съгласно предоставените мандати за гласуване редовното 

неприсъствено заседание на Общото събрание на АВиК Ямбол 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. 

„Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация 
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К’’ ЕООД-Ямбол за 
2021г.’’ 

 
Годишният отчет за дейностга на АВиК Ямбол за 2021 г. е изготвен в изпълнение на чл. 

16, т. З от Правилника и е изпратен на членовете на Асоциацията и на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 198в, ал. 4. т. l0 от ЗВ. 
Асоциацията по ВИК чрез общото събрание приема годишния отчет за дейностга си. 

Съгласно предоставените мандати за гласуване по точка 1 от дневния ред, 
представителят на държавата и представителите на общините гласуват по следния начин: 

 

№ 
Представител на 
държава/община 

 

Гласували 

„ЗА’’ 

Гласували 

„ПРОТИВ’’ 

Гласували 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ’’ 

1 Областен управител на 
Област Ямбол 

ЗА   

2 Община Ямбол ЗА   

3 Община Болярово ЗА   



4 Община ,,Тунджа’’ ЗА   

5 Община Стралджа ЗА   

 
 
На основание чл. l98в, ал. 4, т.10 от Закона за водите, във връзка с чл. 9, ал. 2 от 

Правилника, с 5 /пет/ гласа — „ЗА’’, представляващи 100% от гласовете на 
упълномощените представители с право на глас , 0 /нула/ гласа — „ПРОТИВ’’ и 0 /нула/ 
гласа — „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ’’, Общото събрание на АВиК Ямбол, приема следното 

 
                                  РЕШЕНИЕ: 

 
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА годишният отчет за 
дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К’’ 
ЕООД, гр.Ямбол за 2021г.’’ 

 
Разглеждане на точка 2 от дневния ред: „Приемане на отчет за изпълнение на 

бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 
и канализация’’ ЕООД , гр. Ямбол за 2021 г. ’’   

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. 

Съгласно предоставените мандати за гласуване по точка 2 от дневния ред, 
представителят на държавата и представителите на общините гласуват по следния начин: 

 

№ 
Представител на 
държава/община 

 

Гласували 

„ЗА’’ 

Гласували 

„ПРОТИВ“ 

Гласували 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ’’ 

1 Областен управител на 
Област Ямбол 

ЗА   

2 Община Ямбол ЗА   

3 Община Болярово ЗА   

4 Община ,,Тунджа’’ ЗА   

5 Община Стралджа ЗА   

 
 
На основание чл. l98в, ал. 4, т.10 от Закона за водите, във връзка с чл. 9, ал. 2 от 

Правилника, с 5 /пет/ гласа — „ЗА“, представляващи 100% от гласовете на упълномощените 
представители с право на глас, 0 /нула/ гласа — „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа — 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общото събрание на АВиК, Ямбол, приема следното 

 
                                РЕШЕНИЕ: 

 
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА 



отчет на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„ВиК’’ ЕООД , гр. Ямбол за 2021г. 

 
Разглеждане на точка З от дневния ред: „Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Ямбол 
за 2022г. 

 

Съгласно чл. 2, ал. l, и ал. 2 от Правилника, бюджетьт на Асоциацията се приема на 
редовно заседание на общото събрание не по-кьсно от 60 дни след приемане на 
постановлението за изпълнение на държавния бюджет за съответната година, като не по-
късно от 30 дни от приемането на постановлението за сьответната година. Бюджетът на 
АВиК се формира от средства от държавата и общините. Окончателния размер на вноската 
на държавата съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 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).  
 

Съгласно предоставените мандати за гласуване по точка 3 от дневния ред, 
представителят на държавата и представителите на общините гласуват по следния начин: 

 

№ 
Представител на държава/община 

 

Гласували 

„ЗА’’ 

Гласували 

„ПРОТИВ’’ 

Гласували 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ’’ 

1 Областен управител на Област Ямбол ЗА   

2 Община Ямбол ЗА   

3 Община Болярово ЗА   

4 Община ,,Тунджа’’ ЗА   

5 Община Стралджа ЗА   

 

На основание чл. l98в, ал. 4, т.10 от Закона за водите, във връзка с чл. 9, ал. 2 от 
Правилника, с 5 /пет/ гласа — „ЗА’’, представляващи 100% от гласовете на 
упълномощените представители с право на глас, 0 /нула/ гласа — „ПРОТИВ’’ и 0 /нула/ 
гласа — „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ’’, Общото събрание на АВиК Ямбол, приема следното 

 
                               РЕШЕНИЕ: 

 
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА 

бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол за 2022г.’’ 

 
Съгласно приетото Решение 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: 



 
Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, Председателят на АВиК, Ямбол 

закри редовното неприсъствено заседание на Общото събрание. 
На основание чл. 198е, ал. 6 от ЗВ, екземпляри от протокола ще се изпратят на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на Министьра на околната 
среда и водите и на Общинските съвети на общините, членове на АВиК Ямбол за сведение. 
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. 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. 

Неразделна част от настоящия протокол е Списък на документи, представени от 
членовете на АВиК, Ямбол съгласно чл. 12,ал. 2 от Правилника. 

 
 

Председател: 
Васил Александров/п/ 
/Областен управител-Председател 

на АВ и К Ямбол/ 
 

Изготвил протокола и преброил гласовете:                            
Петя Христова/п/ 
/Главен секретар на АВ и К Ямбол/ 

№ 

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 


