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Относно: Провежданена извънреднозаседание на Общотосъбраниена Асоциация
по водоснабдяванеи канализация на обособената територия, обслужвана

гр.ямбол.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председателна Асоциацияпо водоснабдяванеи канализация
на обособенататеритория, обслужванаот„ВиК”ЕООД, гр. Ямбол и на основание
чл.198в, ал.б от Закона за водите, Ви уведомявам за насрочванена извънредно
заседание на АВик, Ямбол, което ще се проведена 14.12.2022г. от 10.30 часа в

заседателната зала на ОбластнаадминистрацияЯмбол с адресул.„ЖоржПапазов”1 8, с

резервнадата съгласно чл. от ПОДАВИК 19.12.2022г., при следния при
следния

ДНЕВЕНРЕД:
Точка 1.Приемане на решениеза сключване на ДопълнителноспоразумениеNe

2 към Договорза стопанисване, поддържанеи експлоатация на ВиК системите и

съоръжениятаи предоставянена водоснабдителнии канализационни услуги между
Асоциацияпо Вик на обособенататеритория, обслужванаот „Вик”ЕООД-гр.Ямболи

Вик“ЕООД-гр.Ям6ол.



Точка 2. Разни

Съгласночл.8, ал.2 от Правилниказа организациятаи дейносттана асоциациите
по водоснабдяванеи канализация, на база резултатите от преброяванетона

населението, извършенопо редана Законаза преброяванена населението и жилищния
фондна РепубликаБългарияпрез2021г., броятна гласовете в Общотосъбраниесе
разпределямежду членовете по решениена председателяна асоциацията.

На базабройжители на всяка общинаот последното преброяванепрез 2021г.,

определямпроцентносъотношение на гласовете на членовете на Общотосъбраниена
асоциацията, както следва:

Представителна държава/община

Обхват на обособената
територия от

преброяванена

1

2

з

4

5

6

Областен управител
ОбластЯмбол

ОбщинаЯмбол

ОбщинаБолярово
Община Елхово

Община„Тунджа”
Община Стралджа

населението през2021г.

на

61 766ж.

з 118ж.

13 272ж.

21 167ж.

10 370ж.

% съотношение
на гласовете в

АВиК

35,00

36,60

1,85

7,86

12,54

6,15

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

По точка 1: Текстоветена ДопълнителнотоспоразумениеN22 към подписаният

Договорза стопанисване, поддържане и експлоатация на Вик системите и

съоръжениятаи предоставянена ВиК услуги между Асоциацияпо ВиК-Ямбол и

„ВиК”ЕООД-Ямбол, са получени от „ВиК"ЕООД-Ямбол с писмо с

16.11.2022г. с искане за индексиране на размера на финансиранетопо

Административендоговор Д-34-69/28.08.2019г. за предоставянена безвъзмездна
финансовапомощ от Оперативнапрограма „Околнасреда 2014-2020г.”, с оглед на

нарастващатаинфлация, водеща до значително повишаване на цените на основните
стоки и материалив областтана строителството, с което в чл.7.2.,буква (е) отДоговора
думите „в отцразмер на финансиранене повече от 33 000 000, и три
милиона).чева с ДДС, включително собственоучастие и недопустимиразходи.се
заменят с думите „6 общразмерна финансиранене повече от 36 000

и шест с ДДС, включително собствено участие и недопустими
разхоДи.



Съгласно чл.18.7(а) от Договорза стопанисване, поддържане и
експлоатация на Вик системите и съоръженията и предоставяне на Вик услуги:
НастоящиятДоговорможе да бъдеизменян само с писмено споразумениемежду
Страните.

Проектна решениепо точка 1:

Приемарешениеза сключване на ДопълнителноспоразумениеNe 2 към Договор
за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръжениятаи

предоставянена водоснабдителнии канализационни услуги между Асоциацияпо ВиК
на обособенататеритория, обслужванаот „Вик”ЕООД-гр.Ямболи Вик"ЕООД-

гр.Ямбол.

Приложения:
1. Писмоот „ВиК”ЕООД, гр.Ямбол с ДопълнителноспоразумениеN22 към

подписания договорза стопанисване, поддържанеи експлоатация на ВиК
услуги междуАсоциацияпо Вик, Ямбол и „ВиК”ЕООД, гр.Ямбол

С уважение,

ГЕОРГИ ЧАЛ
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