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„АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 
„В и К” ЕООД – ЯМБОЛ“ 

 

ПРОТОКОЛ №3/14.12.2022г. 

   Днес, 14.12.2022 г. /сряда/ 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 Георги Чалъков-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 
90,29% /деветдесет цяло и двадесет и девет 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 Чалъков и 
представители на 3 общини, членове на Асоциацията както следва: 

1.  Георги Чалъков-Областен управител на Област Ямбол и Председател на Асоциация по 
В и К-Ямбол: Решение РД-0214-1199/09.12.2022г. на г-н Иван Шишков -Министър на 
регионалното развитие и благоустройство и пълномощно № 48-00-509/07.12.2022г. от г-жа 
Росица Карамфилова-Благова - Министър на Околната среда и водите. 

2. Валентин Ревански – Кмет на община Ямбол, с Решение по точка единадесета на 
четиридесет и осмото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 24.11.2022г. 

3. Гроздан Иванов-Заместник кмет на Община Стралджа, с Решение №458/по Протокол 
№41 на Общински съвет Стралджа, и пълномощно №560 от 13.12.2022г. 

4. Светослав Грозев- Заместник кмет на Община „Тунджа“, с Решение №953 по Протокол 
№47/29.11.2022г. по точка двадесет и осма на Общински съвет „Тунджа“. 

  За преброител на кворума и гласовете на заседанието на Общото събрание Председателя 
на Асоциацията, г-н Чалъков предложи  Петя Христова-Главен секретар, за изготвящ 
протокола – Ирина Стоянова – ВиК експерт в Асоциацията.Г-н Чалъков  даде думата за 
други предложения. Други предложения не бяха направени. 

     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: 
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№ 
Представител на 
държава/община 

Обхват на обособената 
територия от преброяване 
на населението през 2021г. 

% съотношение на 
гласовете  в АВиК 

1 Областен управител на 
Област Ямбол 

 35,00 

2 Община Ямбол 61 766ж. 36,60 

3 Община Болярово 3 118ж. 1,85 

4 Община Елхово 13 272ж. 7,86 

5 Община ,,Тунджа’’ 21 167ж. 12,54 

6 Община Стралджа 10 370ж. 6,15 

 

След регистрация на присъстващите, г-н Чалъков 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 (90,29%). 

    Председателят на Асоциацията представи дневния ред на заседанието, изпратен на 
членовете с Покана, изх.№АЯ-00200/16.11.2022г., включваща въпроси, предложения за 
обсъждане и конкретни предложения и решения.  

         Председателят на Асоциацията обяви дневният ред на заседанието: 

Точка 1.Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 
към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Вик“ЕООД-гр.Ямбол и 
Вик“ЕООД-гр.Ямбол. 

 
Точка 2. 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.  
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След проведеното поименно гласуване, с пълно мнозинство от гласовете на 
присъстващите /100%/ се получиха следните резултати:  

  

 
ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

 
Текстовете на Допълнителното споразумение №2  към подписаният Договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на ВиК услуги между Асоциация по ВиК-Ямбол и „ВиК“ЕООД-Ямбол, са 
получени от „ВиК“ЕООД-Ямбол с писмо с вх.№АЯ-00199-16.11.2022г. , с искане за 
индексиране на размера на финансирането по    Административен договор Д-34-
69/28.08.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020г.“, с оглед на нарастващата инфлация, водеща до 
значително повишаване на цените на основните стоки и материали в областта на 
строителството, с което  в чл.7.2.,буква (е) от Договора думите  „в общ размер на 
финансиране не повече от 33 000 000,00(тридесет и три милиона)лева с ДДС, 
включително собствено участие и недопустими разходи.“, се заменят с думите „в общ 
размер на финансиране не повече от 36 000 000,00(тридесет и шест милиона)лева с ДДС, 
включително собствено участие и недопустими разходи.“, 

 Присъстващите бяха поканени да изразят своите мнения и предложения и да се премине 
към обсъждане. 

Управителят на „ВиК“ЕООД,гр.Ямбол, г-н Съйков, обоснова искането за сключване на 
допълнително споразумение, като уточни прогнозния размер на средствата, които се 
предвиждат по трите обекта, които ще бъдат индексирани. 

  Председателят на Асоциацията, 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:  

 

 С  пълно единодушие 100%/ сто/ от гласовете на присъстващите „ЗА” бе взето следното  

 
 

РЕШЕНИЕ: 
Приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 към Договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по 



 

4 
 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Вик“ЕООД-гр.Ямбол и Вик“ЕООД-
гр.Ямбол. 

 

Премина се към обсъждане на Точка 2:Разни. 
 
Думата бе предоставена на г-н Съйков за представяне на становище от 
„ВиК“ЕООД,гр.Ямбол, относно Признаване на инвестиции по сключения договор за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на обособената територия на 
Област Ямбол. Г-н Съйков предлага разходите за „текущ ремонт“ на ВиК системите и 
съоръженията да бъдат приемани от тристанна комисия по чл.16,т.10 от ПОДАВИК, като 
инвестиции, при извършването им в режим на „спешност“. Изказани бяха аргументи, че 
„текущ ремонт“ отговаря на критериите на Приложение VIII от Договора, както и че 
според действащото законодателство при ремонти за подмяна/подобряване на 
съществуваща техническа инфраструктура, при която не се променя трасето и 
техническите характеристики, не се изисква Разрешение за строеж. Предложено бе в 
Допълнително споразумение да се опише процедура за инициране на инвестиция за 
подобряване на съществуваща техническа инфрастуктура, така че за всички 
заинтерсовани страни да бъде прозрачно ясно механизмът, по който се възлагат и отчитат 
подобни инвестиции. 
Главният секретар на Асоциацията уточни, че съгласно Приложение VIII :“ Всички 
разходи направени във връзка с подобрения, модернизация и реконструкция, в резултат 
на които е налице промяна на функцията на публичните ВиК активи или резултират в 
пълна или частична промяна на ВиК активите, в увеличение на производствения 
капацитет, удължаване на полезният живот и/или подобряване на качеството на ВиК 
услуги следва да се третират като инвестиции в публични ВиК активи.“, като в член 1 от 
Договора изрично е описно тълкуванието на термина „текущ ремонт“, а именно: „Текущ 
ремонт и поддръжка означава последващи разходи, свързани със съществуващ актив, 
чиято цел е да поддържат в изправност този актив, вкл. да възстановяват и 
поддържат обичайната му експлоатационна годност, но които не водят до повишаване 
на капацитета и/или значително удължаване на полезния му живот и/или промяна на 
неговото функционално предназначение и възможности.“, поради което, без изменение 
на действащия договор, разходите за текущ ремонт, не могат да се приемат като 
инвестиции. Г-жа Христова изрази готовност, при внасяне на предложение за изменение 
на Договора от страна на „ВиК“ЕООД,гр.Ямбол, да изпълни задълженията си по закон и 
да предложи на Председателя свика заседание на Асоциацията, на което предложението 
да бъде гласувано. 
Г-н Иванов изказа подкрепа за ВиК Оператора, като заяви, че общественият интерес е на 
първо място, водоснабдяването на гражданите е приоритет и следва да се предвиди 
улеснена процедура за подобряване на ВиК инфраструктурата. 
Г-н Ревански предложи да се проучи практиката в останалите обособени територии за да 
се стигне до решение изгодно за всички страни и за гражданите, ползватели на ВиК-
услуги. 
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Членовете на Асоциацията дискутираха проблемите, с които се сблъсква Оператора както 
и възможни решения. 
 
Поради изчерпване на дневния ред г-н Чалъков 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. Допълнителното споразумение №2  към подписаният Договор за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК 
услуги между Асоциация по ВиК-Ямбол и „ВиК“ЕООД-Ямбол 
   4 .Становище на „ВиК“ЕООД,гр.Ямбол с изх.№2687/13.12.2022г. 
   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:/п/ 
Георги Чалъков  
/Областен управител-Председател на АВ и К 
Ямбол/ 

 
Преброител:/п/                            

Петя Христова  
/Главен секретар на АВ и К Ямбол/ 

 
Изготвил протокола:/п/                   

Ирина Стоянова  
/ВиК експерт на АВ и К Ямбол/  


