ПРОТОКОЛ
НА
ОСМОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО В и К - БУРГАС
Днес, 18.12.2015г. в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” №1,
гр. Бургас, в зала №2 от 10,00ч., се състоя осмото Общо събрание на Асоциация по В и К Бургас. На Общото събрание присъстваха:
1. Севдалина Турманова – Зам. Областен управител на област Бургас, упълномощена
съгл. Заповед №РД-10-276/16.12.2015г.;
2. За Община Айтос – Мариана Димова – зам. кмет;
3. За Община Бургас – Руска Бояджиева – зам. кмет;
4. За Община Камено – Георги Георгиев – зам. кмет;
5. За Община Карнобат – не изпраща представител;
6. За Община Малко Търново – Илиян Янчев - кмет;
7. За Община Несебър – не изпраща представител;
8. За Община Поморие – Иван Алексиев - кмет;
9. За Община Руен – Иб Иб – зам. кмет;
10. За Община Созопол – Петя Чапевова – зам. кмет;
11. За Община Средец – Николина Дамбулова – зам. кмет;
12. За Община Сунгурларе – не изпраща представител;
13. За Община Приморско – Милчо Милев – зам. кмет;
14. За Община Царево – Георги Лапчев /без мандат/;
Гости: 1. Ганчо Тенев – Изпълнителен директор на „ВиК” ЕАД, Бургас;
2. Милена Кирова - директор на дирекция „АПОФУС“ при Областна администрация
Бургас;
3. Мария Динева - гл. юрисконсулт в отдел „ПНО” при Областна администрация Бургас –
водещ протокола.
При пристигането си участниците и гостите се регистрираха в регистрационната форма
на присъстващите на осмото Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас. Направи се
персонална проверка на присъстващите и пълномощията им за гласуване на осмото Общото
събрание.
В съответствие с разпоредбите на чл. 12, ал. 8, във вр.с чл. 12, ал. 6 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание
избра за преброител на кворума и гласовете Милена Кирова - директор на дирекция
„АПОФУС“ при Областна администрация Бургас.
Констатира се, че за редовността на заседанието е налице необходимият кворум,
съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите и председателят откри заседанието. Констатира се,
че в срока по чл. 11, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация от членовете не са постъпили искания за включването на
допълнителни въпроси за обсъждане.
Председателят запозна присъстващите с получените от МРРБ и МОСВ мандати и
дневния ред:
1.
Съгласуване на Допълнен Бизнес – план на „ВиК“ ЕАД Бургас за 2016г.;
2.
Приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциацията по ВиК – Бургас за 2016г. в рамките на 20 000/двадесет хиляди/лв. на
основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация;
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3.
Изпращане на уведомление до „ВиК“ ЕАД Бургас за предаването на
новоизградени обекти по Проект „Изграждане на канализация на кв. Долно езерово и КПС с
тласкател до ПСОВ – Бургас“ и по Проект „Инвестиционни проекти за водоснабдителни и
канализационни мрежи на Бургас – Меден рудник“ за стопанисване, поддържане и експлоатация
до подписване на договора между асоциацията по ВиК и ВиК оператора.
По дневния ред:
По т. 1 Съгласуване на Допълнен Бизнес – план на „ВиК“ ЕАД Бургас за 2016г.,
председателят даде думата на Ганчо Тенев – Изпълнителен директор на „ВиК” ЕАД, Бургас.
След станалите обсъждания председателят на В и К Асоциацията предлага на гласуване
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
съгласува Допълнен Бизнес – план на „ВиК“ ЕАД Бургас за 2016г.
Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Областен управител на област Бургас
Община Айтос
Община Бургас
Община Камено
Община Карнобат
Община Малко Търново
Община Несебър
Община Поморие
Община Руен
Община Созопол
Община Средец
Община Сунгурларе
Община Приморско
Община Царево

Гласували
„ЗА”
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
-

Гласували
„ПРОТИВ”
-

Гласували
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
-

При така направеното гласуване, решението бе прието с необходимото мнозинство.
По т. 2 от дневния ред приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Бургас за 2016г. в рамките на 20 000/двадесет
хиляди/лв. на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, Председателят дава думата за мнения и
предложения. След станалите обсъждания председателят на ВиК Асоциацията предложи на
гласуване следното
Р Е Ш Е Н И Е:
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приема препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по
ВиК – Бургас за 2016г. в рамките на 20 000/двадесет хиляди/лв. на основание чл. 20, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Областен управител на област Бургас
Община Айтос
Община Бургас
Община Камено
Община Карнобат
Община Малко Търново
Община Несебър
Община Поморие
Община Руен
Община Созопол
Община Средец
Община Сунгурларе
Община Приморско
Община Царево

Гласували
„ЗА”
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
-

Гласували
„ПРОТИВ”
-

Гласували
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
-

При така направеното гласуване, решението бе прието с необходимото мнозинство.
По т. 3 от дневния ред за изпращане на уведомление до „ВиК“ ЕАД Бургас за
предаването на новоизградени обекти по Проект „Изграждане на канализация на кв. Долно
езерово и КПС с тласкател до ПСОВ – Бургас“ и по Проект „Инвестиционни проекти за
водоснабдителни и канализационни мрежи на Бургас – Меден рудник“ за стопанисване,
поддържане и експлоатация до подписване на договора между асоциацията по ВиК и ВиК
оператора, председателят на ВиК Асоциацията дава думата на присъстващите за коментари.
След станалите обсъждания председателят на ВиК Асоциацията предложи на гласуване
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
да се изпрати уведомление до „ВиК“ ЕАД Бургас за предаването на новоизградени
обекти по Проект „Изграждане на канализация на кв. Долно езерово и КПС с тласкател до
ПСОВ – Бургас“ и по Проект „Инвестиционни проекти за водоснабдителни и канализационни
мрежи на Бургас – Меден рудник“ за стопанисване, поддържане и експлоатация до подписване
на договора между асоциацията по ВиК и ВиК оператора.
Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин:
№
1

Областен управител на област Бургас

Гласували
„ЗА”
за

Гласували
„ПРОТИВ”
-

Гласували
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Община Айтос
Община Бургас
Община Камено
Община Карнобат
Община Малко Търново
Община Несебър
Община Поморие
Община Руен
Община Созопол
Община Средец
Община Сунгурларе
Община Приморско
Община Царево

за
за
за
за
за
за
за
за
за
-

-

-

При така направеното гласуване, решението бе прието с необходимото мнозинство.
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри осмото Общо събрание на
Асоциацията по В и К – Бургас.
Копие от протокола да се връчи на всички членове на Асоциацията 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 съставлява:
Приложение 1 – Регистрационна форма на присъстващите на седмото общо събрание на
Асоциацията по В и К – Бургас.
Приложение 2 – Писмо-покана с изх. №91-08-104/18.11.2015г. на Областния управител
на област Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
на „Асоциацията по В и К – Бургас“: /п/
СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА
За Областен управител на област Бургас
съгл. Заповед №РД-10-276/16.12.2015г.

ПРЕБРОИТЕЛ:

/п/
МИЛЕНА КИРОВА

ПРОТОКОЛИРАЛ: /п/
МАРИЯ ДИНЕВА
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