ПРОТОКОЛ
Днес, 13.12.2014 г., от 11 ч. в заседателната зала на Областна администрация
Сливен се проведе работно заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К на
обособената територия обслужвана от „В и К Сливен“ ООД.
На заседанието присъстваха следните членове на общото събрание на
Асоциацията по ВиК :
Председател : г-н Димитър Петров Сяров, областен управител на Област Сливен
Членове:
Г-н Иван Манчев Иванов – заместник кмет на община Сливен, съгласно Решение
№ 1538/27.11.2014 на Общински съвет Сливен;
Г-н Маргарит Трендафилов Тодоров – заместник кмет на община Нова Загора,
съгласно Решение № 1318/26.11.2014 на Общински съвет Нова Загора;
Г-жа Детелина Димова Адамова – заместник кмет на община Котел, съгласно
Решение № 572/28.11.2014 на Общински съвет Котел;
Г-н Атанас Христов Атанасов – кмет на община Твърдица, съгласно Решение
581/08.12.2014 на Общински съвет Твърдица.
На заседанието присъстваха още следните представители
администрация Сливен:
Г- н Камен Костов – заместник-областен управител;
Г-жа Веска Вълчева– заместник-областен управител;
Г-жа Гергана Джамбазова – директор дирекция АКРРДС;
Г-жа Петя Качарова – главен експерт дирекция АКРРДС;

на

Областна

Г-н Сяров констатира, че е налице кворум и обяви заседанието за открито.
Беше съобщено разпределението на гласовете в общото събрание, съгласно чл.
198в, ал. 8 от Закона за водите и чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по В и К, а именно:
№

Членове на АВиК

1

Държавата, представлявана
от Областен управител
Община Сливен
Община Нова Загора
Община Котел
Община Твърдица
Общо:

2
3
4
5
6

Население бр.

Брой на гласовете
35,00

125 268
39 010
19 391
13 804
197 473

41,23
12,84
6,38
4,55
100,00

Г-н Сяров даде думата на г-жа Качарова, за да информира накратко
присъстващите какви са очакванията за дейността на асоциацията през следващата
година във връзка с провеждащата се реформа във В и К сектора.
След това г-жа Качарова отбеляза, че с писмо на Областния управител изх. №
0408-00308/13.11.2014 г. кметовете на общини са информирани за свикването на

редовното заседание на общото събрание. В писмото се съдържа дневният ред и
конкретни предложения за решения по него. С писмото са изпратени и материалите по
точките от дневния ред, а именно: проекто бюджети за двете години, писмена
обосновка и разпределение на вноските в бюджета между държавата и общините.
Писмото и материалите към него е изпратено на хартиен носител и по електронна
поща. То е публикувано и на интернет страницата на Областна администрация.
Беше обявен предложения предварително дневен ред:
1. Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК за 2014 г.
2. Приемане на препоръчителни вноски на държавата и общините, съгласно
проекто-бюджет на Асоциацията по ВиК за 2015 г.
Присъстващите бяха поканени да направят предложения по дневния ред.
След като такива не постъпиха г-н Сяров предложи да се гласува решение за
приемане на предварителния дневен ред. Решението бе прието единодушно.
Съгласно чл. 12, ал. 8 на Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по В и К, преброител на гласовете при гласуване на решенията е главният
секретар на асоциацията, освен ако общото събрание не избере друго лице. Тъй като
все още не са назначени служители на асоциацията беше предложено следното
Решение:
До назначаването на главен секретар, общото събрание Асоциацията по В и К на
обособената територия обслужвана от „В и К Сливен“ ООД избира за преброител на
гласовете г-жа Петя Качарова – главен експерт в Областна администрация Сливен.
След проведеното гласуване решението бе прието единодушно.
По т. 1 от дневния ред: Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК за
2014 г.
Беше обяснена накратко причината да бъде предложено приемане на бюджет на
Асоциацията по ВиК за 2014 г. С материалите към поканата за общото събрание е
изпратен бюджет за 2014 г., обосновка и разпределение на вноските на държавата и
общините.
С Решение № РД-02-14-1123/25.11.2014 на МРРБ и Пълномощно № 08-003972/8.12.2014 г. на МОСВ на областния управител, като представител на държавата е
даден мандат да гласува ЗА приемане на предложения бюджет на Асоциацията за
2014г.
Представителите на общините бяха поканени да представят позицията и
мандатът, които са получили с решения на общинските съвети за предложеното
решение по т. 1 от дневния ред.
Г-н Иван Манчев гласува ЗА, съгласно Решение № 1538/27.11.2014 на Общински
съвет Сливен;
Г-н Маргарит Тодоров гласува ПРОТИВ , съгласно Решение № 1318/26.11.2014 на
Общински съвет Нова Загора;
Г-жа Детелина Адамова гласува ЗА, съгласно Решение № 572/28.11.2014 на
Общински съвет Котел;

Г-н Атанас Атанасов гласува ЗА, съгласно Решение 581/08.12.2014 на Общински
съвет Твърдица.
След проведеното гласуване се получиха следните резултати:
Членове на АВиК
Сливен

Гласове

Гласували
„ЗА“

Гласували
„ПРОТИВ“

Гласували
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“

2.

Държавата,
представлявана от
Областен управител
Община Сливен

35,00

„ЗА“

-

-

41,23

„ЗА“

-

-

3.

Община Н. Загора

12,84

-

„ПРОТИВ“

-

4.

Община Котел

6,38

„ЗА“

-

-

5.

Община Твърдица

4,55

„ЗА“

-

-

100,00

87,16

12,84

0,00

1.

Общо гласове

Тъй като гласувалите ЗА притежават повече от три четвърти от всички гласове,
в съответствие с чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите бе взето следното
Решение:
Общото събрание на „Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „В и К Сливен“ ООД“, на основание чл. 21, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, приема
бюджета на Асоциацията за 2014 г.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на препоръчителни вноски на държавата
и общините, съгласно проекто-бюджет на Асоциацията по ВиК за 2015 г.
Беше посочено, че с материалите към поканата за общото събрание е изпратен
проекто-бюджета за 2015 г., обосновка и разпределение на вноските на държавата и
общините.
С Решение № РД-02-14-1123/25.11.2014 на МРРБ и Пълномощно № 08-003972/8.12.2014 г. на МОСВ на областния управител, като представител на държавата е
даден мандат да гласува за приемане на предложения бюджет на Асоциацията за
2014г.
Представителите на общините бяха поканени да представят позицията и
мандатът, които са получили с решения на общинските съвети за предложеното
решение по т. 2 от дневния ред.
Г-н Иван Манчев гласува ЗА, съгласно Решение № 1538/27.11.2014 на Общински
съвет Сливен;
Г-н Маргарит Тодоров гласува ПРОТИВ , съгласно Решение № 1318/26.11.2014 на
Общински съвет Нова Загора;
Г-жа Детелина Адамова гласува ЗА, съгласно Решение № 572/28.11.2014 на
Общински съвет Котел;

Г-н Атанас Атанасов гласува ЗА, съгласно Решение 581/08.12.2014 на Общински
съвет Твърдица.
След проведеното гласуване се получиха следните резултати:
Членове на АВиК
Сливен

Гласове

Гласували
„ЗА“

Гласували
„ПРОТИВ“

Гласували
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“

2.

Държавата,
представлявана от
Областен управител
Община Сливен

35,00

„ЗА“

-

-

41,23

„ЗА“

-

-

3.

Община Н. Загора

12,84

-

„ПРОТИВ“

-

4.

Община Котел

6,38

„ЗА“

-

-

5.

Община Твърдица

4,55

„ЗА“

-

-

100,00

87,16

12,84

0,00

1.

Общо гласове

Тъй като гласувалите ЗА притежават повече от три четвърти от всички гласове,
в съответствие с чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите бе взето следното
Решение:
Общото събрание на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана
от „В и К Сливен“ ООД“, на основание чл. 20, ал. 3 и 4 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, приема препоръчителни
вноски на държавата и общините в бюджета на Асоциацията по ВиК за 2015 г., съгласно
разработения от председателя на асоциацията проекто-бюджет.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Сяров обяви заседанието за закрито.
Неразделна част от настоящия протокол са:
 Бюджет за 2014 г., обосновка и разпределение на вноските на държавата и
общините ;
 Проекто-бюджет за 2015 г., обосновка и разпределение на вноските на
държавата и общините .

ДИМИТЪР СЯРОВ:
Председател на Асоциацията по В и К на
обособената територия обслужвана от „В и К Сливен“ ООД
ПЕТЯ КАЧАРОВА:
Преброител на гласовете в общото събрание
и протоколчик

