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

Рег.№АЯ-00122-02.08.2017г.
ДО
Г-Н НЕНО ДИМОВ
МИНИСТЪР НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ГР. СОФИЯ

На основание чл. 10 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
Асоциациите по водоснабдяване и канализация свиквам на 05.09.2017г. от 10.30 ч. в
заседателната зала на Областна администрация – Ямбол заседание на ,,Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Ямбол‘‘ при следния

ДНЕВЕН РЕД
Точка 1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на ,,Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана
от ,,ВиК‘‘ ЕООД – Ямбол‘‘ за 2018г.
Точка 2. Вземане на решение за съгласуване на Бизнес план за развитие на
дейността на ‘‘Водоснабдяване и канлизация‘‘ЕООД- Ямбол за периода 2017-2021г.
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 процентното съотношение на гласовете на членовете на Общото събрание
на асоциацията, както следва:

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

държава/общини

Държавата
Община Ямбол
Община ,,Тунджа‘‘
Община Елхово
Община Стралджа
Община Болярово

Обхват на
обособената
територия от
преброяване на
населението през
2011г.
74 132 ж.
24 155 ж.
16 219 ж.
12 781 ж.
4 160 ж.

% съотношение на
гласовете в
Асоциация по ВиК
35,00
36,66
11,94
8,02
6,32
2,06

Във връзка с така предложения дневен ред Ви давам следната обосновка:
По точка 1

На основание чл. 20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
Асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на общото събрание на
АВиК приемат препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциация по водоснабдяване и канализация. Предлагам препоръчителният размер на
вноската на държавата за 2018 г. да бъде 15 000лв.(петнадесет хиляди лева).
Предлагам Общото събрание на ,,Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от ВиК ЕООД- Ямбол‘‘ по точка 1 да приеме следното

РЕШЕНИЕ:
Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация за 2018 г. в размер на
15 000 лв.(петнадесет хиляди лева).
По точка 2
Съгласно чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите, Асоциацията по ВиК чрез
общото събрание съгласува Бизнес план на ВиК оператора. Бизнес план за развитие
на ,,ВиК‘‘ЕООД –Ямбол за 2017-2021г. е внесен в Асоциация по ВиК – Ямбол с
писмо с вх.№АЯ-00028-20.06.2016г.(частично разработен). С писмо вх.№АЯ-0004518.07.2016 е внесен бизнес план (окончателна разработка) който е изпратен на
електронен носител с покана за заседание на общтото събрание на Асоциация по
ВиК с изх.№ АЯ-00011-16.01.2017г. С писмо с вх.№АЯ-00033-07.02.2017г. е внесен
за съгласуване коригирания вариант на бизнес плана, който Ви бе изпратен с покана
за заседание на общтото събрание на Асоциация по ВиК с изх. №АЯ-0004117.02.2017г.
Предлагам Общото събрание на ,,Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от ВиК ЕООД- Ямбол‘‘ по точка 2 да приеме следното

РЕШЕНИЕ
Съгласува Бизнес план за развитие на деиността на ,,ВиК‘‘ ЕООД –Ямбол за
2017-2021г.
На основание чл. 198е, ал.4 от Закона за водите и чл.5, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, моля за
Вашето своевременно решение за съгласуване на дневния ред и мандат за гласуване от
името на държавата, необходимо за провеждане на заседание на Общото събрание на
асоциацията на 05.09. 2017г.

С уважение,
ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)
Председател на ,,Асоциация по ВиК на
Обособената територия,обслужвана от ,,ВиК‘‘ ЕООД-Ямбол‘‘
Мат.№1 към док.№АЯ-00119-02.08.2017
Ямбол, ул. “Жорж Папазов” № 18, тел.0889790479, http:/yambol.government.bg
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