„АСОЦИАЦИЯ ПО

К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и
ЕООД-ЯМБОЛ”
В

и

-VOlQJ

РегУ2

2022г.

до
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГР.СОФИЯ

МИНИСТЪР НА

ОКОЛНАТА СРЕДАИ ВОДИТЕ
ГР. СОФИЯ

на Асоциация
на извънредно заседание на Общото
Относно: Провеждане
събрание
и
по
водоснабдяване канализация на обособената територия, обслужвана

гр. ямбол.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
и канализация
на Асоциация
по водоснабдяване
Председател
от„ВиК”ЕООД, гр. Ямбол и на основание
обособенататеритория, обслужвана

В качеството ми на

на
чл.198в,

Закона за водите, Ви уведомявам за насрочванена извънредно
заседание на АВик, Ямбол, което ще се проведена 14.12.2022г. от 10.30 часа в
Папазов”1 8, с
заседателната зала на ОбластнаадминистрацияЯмбол с адресул.„Жорж
от ПОДАВИК 19.12.2022г., при следния при
резервнадата съгласно чл.
ал.б

от

следния

ДНЕВЕН РЕД:
2

Точка 1.Приемане на решениеза сключване на
към

за стопанисване,
Договор

споразумениеNe
Допълнително

поддържанеи експлоатация

на

ВиК

системите

и

и канализационни услуги между
съоръжениятаи предоставянена водоснабдителни
и
от „Вик”ЕООД-гр.Ямбол
по Вик на обособената
територия, обслужвана
Асоциация

Вик“ЕООД-гр.Ям6ол.

Точка

2.

Разни

Съгласночл.8,

ал.2 от

и дейността
за организацията
на асоциациите
Правилника
и канализация, на база резултатите от
на
по водоснабдяване
преброяването
на населението и жилищния
населението, извършенопо редана Законаза преброяване
2021г.,
се
на гласовете в Общото
през
фондна Република
България
броят
събрание

разпределямежду членовете

по

на асоциацията.
решениена председателя

На база брой
жители на всяка общинаот последното преброяване
през 2021г.,
на
определямпроцентносъотношение на гласовете на членовете на Общотосъбрание

асоциацията, както следва:

Обхват
на държава/община
Представител

обособената
територия от
на

преброяване

на
населението през 2021г.

%
на

съотношение
гласовете

АВиК

1

Областен
управител
Ямбол
Област

2

ОбщинаЯмбол

61

з

Община Болярово

з

4

Община Елхово

13

5

Община„Тунджа”

21 167ж.

12,54

6

Община

10

6,15

Стралджа

в

35,00

на

766ж.

118ж.

272ж.

370ж.

Във връзка с така предложения дневен ред, давам

36,60
1,85
7,86

следната

обосновка:

N22
Текстовете на Допълнителното
към подписаният
споразумение
за стопанисване, поддържане и експлоатация
на Вик системите и
Договор
съоръжениятаи предоставянена ВиК услуги между Асоциацияпо ВиК-Ямбол и
„ВиК”ЕООД-Ямбол, са получени от „ВиК"ЕООД-Ямбол с писмо с

По точка

16.11.2022г.

1:

по
индексиране на размера на финансирането
договор Д-34-69/28.08.2019г. за предоставянена безвъзмездна
Административен
с

помощ
финансова

искане

от

за

програма „Околна
среда 2014-2020г.”,
Оперативна

с

оглед на

нарастващата инфлация, водеща до значително повишаване на цените на основните
стоки и материалив областта на строителството, с което в чл.7.2.,буква (е) от Договора
и
не повече от 33 000 000,
думите „в отцразмер на финансиране
три
милиона).чева с ДДС, включително собственоучастие и
недопустими
разходи.се
36
000
не повече от
заменят с думите „6 общразмерна финансиране
с
ДДС, включително собствено участие и
и шест
недопустими

разхоДи.

Съгласно чл.18.7(а)
експлоатация на Вик системите

може
Настоящият
Договор

да

Страните.

за
Договор

от
и

съоръженията и

бъдеизменян

само

поддържане и
предоставяне на Вик услуги:
писмено споразумениемежду

стопанисване,
с

на решениепо точка 1:
Проект
Ne 2 към
решение за сключване на Допълнително
споразумение
Договор
Приема

ВиК системите

съоръжениятаи
и канализационни услуги между Асоциация
по ВиК
предоставянена водоснабдителни
и Вик"ЕООДна обособенататеритория, обслужвана
от „Вик”ЕООД-гр.Ямбол

за стопанисване,

поддържане и експлоатация

на

и

гр.Ямбол.

Приложения:
1.

N22 към
Писмо от „ВиК”ЕООД, гр. Ямбол с Допълнително
споразумение
подписания договорза стопанисване, поддържанеи експлоатация на ВиК
по Вик, Ямбол и „ВиК”ЕООД, гр. Ямбол
услуги междуАсоциация

4,

С уважение,
ГЕОРГИ ЧАЛ
на „Асоциация
по
Председател
обособената територия,
Ямбол,

ул.

яло

[Кон

обслуж

”ЖоржПапазов” М

'

18,

e-mail:

ЕД7-Я.11бо.ч

тел. 046/98 30

vik

'

61,

hftp:lyambol.governrnent.bg

Qi)yambol.government.bg

