,,АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ ,,В и К'' ЕООД-ЯМБОЛ''

Рег№ АЯ-00015/22.01.2019г.

ДО
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГР.СОФИЯ
МИНИСТЪР НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ГР. СОФИЯ

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ,,ВиК’’ЕООД,
гр. Ямбол.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АВРАМОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМОВ,

В качеството ми на Председател на ,,Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от ,,ВиК’’ ЕООД, гр.Ямбол и на основание чл. 98в, ал.6 от
Закона за водите, Ви уведомявам за насрочване на редовно заседание на АВиК, Ямбол.
Заседанието ще се провде на 26.02.2019г. от 13.30 часа в сградата на Областна
администрация Ямбол с адрес ул.,,Жорж Папазов’’18 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 2018г.
Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на АВиК,
Ямбол за 2018г.
Точка 3. Приемане на бюджета на АВиК, Ямбол за 2019г.

Точка 4. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение
№1 към сключения на 18.03.2016г. Договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги с
„ВиК’’ ЕООД, гр. Ямбол, както и упълномощаване на Председателя на Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол, да подпише
Допълнително споразумение №1 към сключения на 18.03.2016г. Договор за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на ВиК услуги.
Точка 5. Обсъждане и одобрение на План за действие при аварии на
„Водоснабдяване и Канализация’’ЕООД, гр.Ямбол .
Точка 6. Съгласуване на обхвата на инвестиционните дейности по проект
№BG161M1OP002-1.016 ,,Изграждане на ВиК инфраструктура’’ по Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020г. ’’
Точка 7. Разни
Съгласно чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация, на база резултатите от преброяването на
населението, извършено по реда на Закона за преброяване на населението и жилищния
фонд на Република България през 2011г., броят на гласовете в общото събрание се
разпределя между членовете по решение на председателя на асоциацията.
На база брой жители на всяка община от последното преброяване през 2011г.,
определям процентно съотношение на гласовете на членовете на Общото събрание на
асоциацията, както следва:
Обхват на обособената
територия от преброяване
на населението през 2011г.

№

Представител на държава/
община

% съотношение на
гласовете в АВиК

1

Областен управител на
Облас Ямбол

2

Община Ямбол

74 132ж.

36,66

3

Община Болярово

4 160ж.

2,06

4

Община Елхово

16 219ж.

8,02

5

Община ,,Тунджа’’

24 155ж.

11,94

6

Община Стралджа

12 781ж.

6,32

35,00

Във връзка с така предложения дневен ред, давам следната обосновка:
По точка 1: Съгласно чл.16, т.3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, председателят на асоциацията в срок до
31 януари на следващата календарна година изготвя и предоставя на членовете на

асоциацията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството, годишен
отчет за дейността на асоциацията за 2018г.
Проект на решение по точка 1
Съгласно чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, Общото събрание на
асоциацията приема отчет за дейността на Асоциациите по водоснабдяване и
канализация за 2018г.
По точка 2: 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.
Проект на решение по точка 2
Съгласно чл.9, ал.2 от Правилника Общото събрание на асоциацията приема
отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК, Ямбол за 2018г.
По точка 3: Бюджетът на АВиК се формира от средства от държавата и
общините. Окончателният размер на вноската на държавата за 2019г. е 15 000 лева
(петнадесет хиляди лева). 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 2019г. са както следва:

№

Представител на
държава/ община

1

Областен управител
на област Ямбол

2

Община Ямбол

3

Обхват на
обособената
% съотношение
територия от
на гласовете в
преброяване
АВиК
на населението
през 2011г.

Бюджет за
2019г.
/лв./

35,00

15000

74 132ж.

36,66

15711,43

Община Болярово

4 160ж.

2,06

882,86

4

Община Елхово

16 219ж.

8,02

3437,14

5

Община ,,Тунджа’’

24 155ж.

11,94

5117,14

6

Община Стралджа

12 781ж.

6,32

2708,57

ОБЩО

42857,14

Проект на решение по точка 3
Съгласно чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, Общото събрание на
асоциацията приема бюджета на АВиК, Ямбол за 2019г.
По точка 4: Текстовете на Допълнителното споразумение 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 гр.Ямбол, са получени от МРРБ в резултат на консултантска подкрепа в
рамките на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния
капацитет в отрасъл ВиК’’, финансиран от ОПОС 2014-2020г.
Съгласно чл.18.7(а) от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги: Настоящият Договор
може да бъде изменян само с писмено споразумение между Страните.
Проект на решение по точка 4
Общото събрание приема решение за сключване на Допълнително споразумение №1
към сключения на 18.03.2016г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги с „ВиК’’ ЕООД,
гр.Ямбол, и упълномощава Председателя на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК’’ЕООД гр.Ямбол, да подпише Допълнително
споразумение №1 към сключения на 18.03.2016г. Договор за стопанисване, поддържане
и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги.

По точка 5 :Съгласно чл.13.1(б) от Договора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на водоснабдителните системи и съоръжения и предоставяне на
водопроводни и канализационни услуги, ВиК операторът изготвя и предоставя на
АВиК План за действие при аварии за одобрение от общото събрание на АВиК .
Проект на решение по точка 5
Общото събрание одобрява План за действие при аварии на „Водоснабдяване и
Канализация’’ЕООД, гр.Ямбол .
По точка 6 :На 21.01.2019г., в деловодството на Асоциацията по ВиК-Ямбол бе
входирано искане с изх.№ 130/21.01.2019г. от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол, за включване на
допълнителна точка в предстоящото редовно заседание на Асоциацията, във връзка със
съгласуване обхвата на инвестиционните дейности в проект №BG161M1OP002-1.016
,,Изграждане на ВиК инфраструктура’’ по Оперативна програма „Околна среда 20142020г. ’’
Проект на решение по точка 6
Общото събрание съгласува обхвата на инвестиционните дейности по проект
№BG161M1OP002-1.016 ,,Изграждане на ВиК инфраструктура’’ по Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020г. ’’

Приложения:
1. Годишен отчет за дейността ,,Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от ,,ВиК’’ ЕООД , гр.Ямбол за 2018г.
2. Отчет на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от ,,ВиК’’ ЕООД , гр.Ямбол за 2018г.
3. Бюджет на Асоциацията по ВиК на на обособената територия, обслужвана от
,,ВиК’’ ЕООД , гр.Ямбол за 2019г.
4. Допълнително споразумение към подписания договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК услуги между Асоциация по ВиК,
Ямбол и ,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол
5. План за действие при аварии на „Водоснабдяване и Канализация’’ЕООД,
гр.Ямбол (CD -1 бр.) .
6. РПИП на Обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация’’
ЕООД, гр.Ямбол (3бр. CD -Трети междинен доклад).

С уважение,
ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Председател на ,,Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от ,,ВиК’’ ЕООД-Ямбол‘‘
Ямбол, ул. “Жорж Папазов” № 18, тел. 046/98 30 61, http:/yambol.government.bg
e-mail: vik @yambol.government.bg

