
П Р О Т О К О Л
НА

ДЕВЕТОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К - БУРГАС

Днес, 25.02.2016 г. в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” №1, 
гр. Бургас, в зала №2 от 11.30 часа, се състоя деветото Общо събрание на Асоциация по В и К - 
Бургас.

На Общото събрание присъстваха:
1. Вълчо Чолаков -  Областен управител на област Бургас;
2. За Община Айтос -  Васил Едрев -  кмет;
3. За Община Бургас -  Руска Бояджиева -  зам. кмет;
4. За Община Камено -  Георги Георгиев -  зам. кмет;
5. За Община Карнобат -  Георги Димитров - кмет;
6. За Община Малко Търново -  Илиян Янчев - кмет;
7. За Община Несебър -  Николай Димитров - кмет;
8. За Община Поморие -  Кунчо Гайдов -  зам. кмет;
9. За Община Руен -  Исмаил Юсмен Осман -  кмет;
10.3а Община Созопол -  Панайот Рейзи - кмет и Петя Чапевова -  зам.кмет, (без 

мандат);
11. За Община Средец -  Николина Дамбулова -  зам. кмет, (без мандат);
12. За Община Сунгурларе -  Васил Панделиев - кмет;
13. За Община Приморско -  не изпращат представител;
14. За Община Царево -  Георги Лапчев -  кмет.

Гости: 1. Ганчо Тенев -  изпълнителен директор на „ВиК” ЕАД, Бургас;
2. Ивета Маринова -  началник отдел в дирекция ВиК при МРРБ;
3. Ферай Бакалова -  младши експерт в дирекция ВиК при МРРБ;
4. Росен Караджов -  началник производство ВиК и ОС в „Лукойл Нефтохим

Бургас“ АД;
5. Милена Кирова - директор на дирекция „АПОФУС“ при Областна

администрация Бургас.

При пристигането си участниците и гостите се регистрираха в регистрационната форма 
на присъстващите на деветото Общо събрание на Асоциация по ВиК -  Бургас. Направи се 
персонална проверка на присъстващите и пълномощията им за гласуване на деветото Общо 
събрание.

В съответствие с разпоредбите на чл. 12, ал. 8 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация общото събрание избра за 
преброител на кворума и гласовете Димитринка Ганева - главен секретар на Асоциация по ВиК 
- Бургас. За водещ протокола беше избрана Татяна Митрева -  финансов експерт на асоциацията.

Констатира се, че за редовността на заседанието е налице необходимият кворум, 
съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите и председателят на асоциацията откри заседанието. 
Констатира се също, че в срока по чл. 11, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация от членовете на асоциацията не са постъпили 
искания за включването на допълнителни въпроси за обсъждане.
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Председателят на асоциацията запозна присъстващите с получените от МРРБ и МОСВ 
мандати, съобразно които дневният ред беше коригиран, като:

точка 1 от предварително обявения дневен ред: Одобряване на Договор за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги, със страни „Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 
Бургас. Упълномощаване на Вълчо Чолаков -  председател на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД Бургас с права да подпише одобрения договор от името 
на Асоциацията, беше прецизирана, както следва:

1. Приемане на решение за одобряване на проекта на договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите, със страни Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал.1, 
предложение първо от ЗВ) и вземане на решение за сключване на одобрения договор, със 
съществуващия ВиК оператор -  „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, съгласно чл. 
198в, ал.4, т.2 от ЗВ, и чл. 34, ал.1 и ал.2 и чл. 36 ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

точка 2 от дневния ред се измени, както следва:
2. Приемане за информация на Допълнен Бизнес -  план на „Лукойл Нефтохим 

Бургас“АД за 2016 г.

Деветото общо събрание на Асоциация по ВиК -  Бургас се проведе при следния дневен
ред:

1. Приемане на решение за одобряване на проекта на договор за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите, със страни Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал.1, 
предложение първо от ЗВ) и вземане на решение за сключване на одобрения договор, със 
съществуващия ВиК оператор -  „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, съгласно чл. 
198в, ал.4, т.2 от ЗВ, и чл. 34, ал.1 и ал.2 и чл. 36 ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

2. Приемане за информация на Допълнен Бизнес -  план на „Лукойл Нефтохим 
Бургас“АД за 2016 г.

По дневния ред:

По т.1. от дневния ред председателят на асоциацията даде думата на присъстващите за 
коментари така изготвения проект на договор.

След станалите обсъждания председателят предложи общото събрание на асоциацията 
да гласува следното
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Р Е Ш Е Н И Е :

Одобрява проекта на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на 
потребителите, със страни Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 
Бургас, по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал.1, предложение първо от ЗВ) и взема решение 
за сключване на одобрения договор, със съществуващия ВиК оператор -  „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕАД гр. Бургас, съгласно чл. 198в, ал.4, т.2 от ЗВ, и чл. 34, ал.1 и ал.2 и чл. 36 ал.2 
от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин:

№ % Гласували
„ЗА”

Г ласували 
„ПРОТИВ”

Гласували
„ВЪЗДЪРЖАЛ

СЕ”
1 Областен управител на област 

Бургас
35 за “ -

2 Община Айтос 4.48 за - -

3 Община Бургас 33.31 за - -

4 Община Камено 1.62 за - -

5 Община Карнобат 3.98 за - -

6 Община Малко Търново 0.59 за - -

7 Община Несебър 3.49 за - -

8 Община Поморие 4.32 за - -

9 Община Руен 4.55 за - -

10 Община Созопол 1.97 - - -

11 Община Средец 2.33 - - -

12 Община Сунгурларе 1.96 за - -

13 Община Приморско 0.95 - - -

14 Община Царево 1.45 за - -

94.75 за

При така направеното гласуване, решението бе прието с необходимото мнозинство.

По т.2 от дневния ред председателят на асоциацията даде думата на присъстващите за 
коментари по така изготвения Допълнен Бизнес -  план на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД за 
2016 г.

Г-н Росен Караджов -  началник производство в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД 
представи в резюме бизнес плана на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД като ВиК Оператор за 2016 
г. и запозна присъстващите с указанията на КЕВР във връзка с удължаването на регулаторния 
период на бизнес плановете на В и К операторите до 31 декември 2016 г.

След станалите разисквания председателят предложи общото събрание на асоциацията да 
гласува следното
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Р Е Ш Е Н И Е :

Приема за информация Допълнен Бизнес -  план на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД за
2016 г.

Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин:

№ % Гласували
„ЗА”

Гласували
„ПРОТИВ”

Г ласували 
„ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ”
1 Областен управител на област 

Бургас
35 за -

2 Община Айтос 4.48 за - -

3 Община Бургас 33.31 за - -

4 Община Камено 1.62 за - -

5 Община Карнобат 3.98 за - -

6 Община Малко Търново 0.59 за - -

7 Община Несебър 3.49 за - -

8 Община Поморие 4.32 за - -

9 Община Руен 4.55 за - -
10 Община Созопол 1.97 - - -

11 Община Средец 2.33 - - -

12 Община Сунгурларе 1.96 за - -

13 Община Приморско 0.95 - - -

14 Община Царево 1.45 за - -

94.75 за

При така направеното гласуване, решението бе прието с необходимото мнозинство.

Г-жа Чапевова - Зам. кмет на община Созопол постави въпроса относно трудностите, 
които им създава изискването позицията и мандатите на представителите на общините за 
заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К да бъдат изрично формулирани, в 
съответствие с предварително обявения дневен ред на съответното заседание. Това налага 
общинските съвети да гласуват за всяко общо събрание на асоциацията отделни мандати. Г-жа 
Чапевова направи предложение Общинските съвети да могат да приемат принципни решения за 
упълномощаване на представителите на общините да изразяват позиции и вземат целесъобразни 
решения по предварително оповестения дневен ред на всички следващи общи събрания на 
асоциацията, което се подкрепи от присъстващите на заседанието членове на асоциацията. След 
станалата дискусия се изрази становище да се инициира предложение до МРРБ за обсъждане на 
промяна в Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация, изразяваща се в това Общинските съвети да могат да приемат 
принципни решения за упълномощаване и даване на мандат на представителите на общините за 
заседанията на общото събрание на асоциацията.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри деветото общо събрание на 
Асоциация по В и К -  Бургас.
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Копие от протокола да се връчи на всички членове на Асоциация по ВиК -  Бургас, както 
и да се изпрати на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и на Министъра 
на околната среда и водите.

Неразделна част от настоящия протокол съставляват:
Приложение 1 -  Регистрационна форма на присъстващите на деветото общо събрание на 

Асоциацията по В и К -  Бургас;
Приложение 2 -  Писма-покани с изх. № 91 -08-16 от 27.01.2016 г. и изх. № 9 1 -08-23 от 

16.02.2016 г., на Областния управител на област Бургас и Председател на Асоциация по В и К - 
Бургас.

Премина се към подписване на договора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на „Асоциация по В и К -  Бургас“: /п/

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ
Областен управител на област Бургас

ПРЕБРОИТЕЛ 
на кворума и гласовете: /п/

ДИМИТРИНКА ГАНЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ: /п/

ТАТЯНА МИТРЕВА
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