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АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, ГР. БУРГАС  

 

П Р О Т О К О Л  

от  

редовно заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,  

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, 

проведено на 29.03.2019 г. 

 

 

Днес, 29.03.2019 г. в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” №1, 

гр. Бургас, в малката зала на етаж 2, от 10:00 ч., се състоя редовно заседание на общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД – Бургас (Асоциация по В и К – Бургас, асоциацията).  

 

На общото събрание присъстваха като мандатоносители: 

1. За държавата: г-н Вълчо Чолаков – областен управител на област Бургас и 

председател на Асоциация по ВиК - Бургас; 

2. За община Бургас: г-жа Руска Бояджиева – зам. кмет; 

3. За община Камено: г-н Димитър Петров – зам. кмет; 

4. За община Карнобат: г-жа Стефка Иванова – зам. кмет; 

5. За община Малко Търново: г-н Илиян Янчев – кмет; 

6. За община Несебър: г-н Виктор Борисов – зам. кмет; 

7. За община Поморие: г-н Кунчо Гайдов – зам. кмет; 

8. За община Руен: г-н Иб Мустафа – зам. кмет; 

9. За община Средец: г-жа Николина Дамбулова – зам. кмет; 

10. За община Сунгурларе: г-жа Хатидже Георгиева – зам. кмет; 

11. За община Приморско: г-н Димитър Германов – кмет. 

Гост на редовното общо събрание беше инж. Ганчо Тенев – изпълнителен директор на 

„Водоснабдяване и Канализация” ЕАД, гр. Бургас.  

В съответствие с чл. 12 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) на общото събрание присъстваха: г-жа 

Димитринка Ганева – главен секретар на Асоциация по В и К – Бургас и инж. София Кацарова – 

ВиК експерт на асоциацията. 

 Направи се персонална проверка на присъстващите и пълномощията им за гласуване на 

събранието и се осъществи регистрация на участниците с право на глас, по смисъла на чл. 12 

ал.2 и ал.3 от ПОДАВиК. Всички присъстващи са редовно упълномощени и предоставят мандат 

за гласуване по точките от обявения дневен ред. 

В изпълнение разпоредбите на чл. 12, ал. 8 и чл. 46, ал.1 т.2 от ПОДАВиК общото 

събрание с гласовете на всички присъстващи членове на асоциацията избра за преброител на 

кворума и гласовете инж. София Кацарова, а за водещ протокола г-жа Димитринка Ганева. 

След регистрацията на присъстващите представители на членовете на Асоциация по ВиК 

– Бургас се установи, че кворумът се равнява на 96,58 % от всички гласове. Констатира се, че е  

налице необходимият кворум за редовността на заседанието съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за 

водите, изискващ присъствие на не по-малко от две трети от всички гласове, което е 66,67% и 

председателстващият г-н Чолаков откри заседанието.  

 Г-н Чолаков припомни, че съгласно чл. 198в, ал.9 от Закона за водите решенията на 

общото събрание се вземат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите с право 

на глас членове на асоциацията, което в момента се равнява на 72,44 % дялово участие в общото 

разпределение на гласовете. 
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Напомнено беше, че поканата за провеждане на заседанието и предложенията за решения 

по въпросите от обявения дневен ред са изпратени до членовете на асоциацията на хартиен 

носител с писмо с обратни разписки изх. № 91-08-19/26.02.2019 г.. Съгласно разпоредбите на чл. 

10 ал.3 и ал.6 от ПОДАВиК поканата и писмените материали свързани с дневния ред на общото 

събрание са изпратени на официалната електронна поща на членовете на асоциацията и са 

публикувани на електронната страница на Областна администрация –Бургас, раздел „Асоциация 

ВиК Бургас“.Уведомяването на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и на 

Министъра на околната среда и водите за провеждане на заседанието на общото събрание на 

асоциацията с цел съгласуване позицията на държавата и получаване на мандат за 

представянето й по въпросите от дневния ред е извършено с писмо изх. № 91-04-3/27.02.2019 г..  

Констатира се, че на 22.03.2019 г. в деловодството на асоциацията е постъпило писмо от 

община Камено с искане в дневния ред на събранието в точка „разни“ да бъде включено вземане 

на решение за предаване на инфраструктурни обекти, в това число улична водопроводна и 

канализационна мрежа, общинска собственост, на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, Бургас 

за стопанисване, поддържане и експлоатация.  

Председателстващият отбеляза, че активите, описани в приложените към писмото 

докладна записка на кмета на община Камено и решение на Общински съвет Камено, които се 

иска да бъдат предадени на „Водоснабдяване и Канализиция“ ЕАД, фигурират в Приложение I 

на сключения между асоциацията и оператора Договор, в сила от 01.04.2016 г., и съгласно 

разпоредбата на чл. 4.4. от същия са предадени на оператора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация. Приемане на допълнително решение за предаване на посочените активи на ВиК 

оператора за стопанисване и експлоатация не е необходимо. 

Констатира се също, че не са постъпили други искания за включването на допълнителни 

въпроси за обсъждане в дневния ред на общото събрание.  

 

Г-н Чолаков запозна присъстващите с получените от МРРБ и МОСВ мандати и обявения 

проект на дневен ред на редовното заседание: 

1. Обсъждане и приемане на Годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2018 

г.; 

2. Обсъждане и приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по В и К 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 

2018 г.; 

3. Обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2018 

г.;  

4. Обсъждане и приемане на Бюджет на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2019 г.;  

5. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор 

за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 

на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и „Водоснабдяване 

и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, сключен на 25.02.2016 г.; 

6. Обсъждане и съгласуване на Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване 

и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за инвестиции във ВиК активи публична държавна и публична 

общинска собственост за 2019 г. 

7. Разни. 

Беше проведено гласуване на така обявения проект на дневен ред и с гласовете на всички 

присъстващи представители на членовете на асоциацията общото събрание прие предложения 

дневен ред. 
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По дневния ред: 

 

По т. 1 от дневния ред: „Обсъждане и приемане на Годишен отчет за дейността на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕАД, гр. Бургас за 2018 г.“ г-н Чолаков отбеляза, че годишният отчет за дейността е изпратен до 

членовете на асоциацията на хартиен носител с писмо изх. № 91-08-9/30.01.2019 г., по 

електронна поща и е обявен на сайта на Областна администрация - Бургас раздел „Асоциация 

ВиК Бургас“ и до настоящото заседание не са получени въпроси по така изготвения отчет. След 

това даде думата на присъстващите за коментари. Нямаше въпроси и изказвания. 

Председателстващият предложи общото събрание на асоциацията да гласува следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация 

по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 

Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 2018 г.; 

 

Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин: 

 

№  Разпределение 

на гласовете,  

%  

Гласували  

 

„За” 

Гласували 

 

„Против” 

Гласували  

 

„Въздържал 

се” 

1 Държавата 35 за - - 

2 Община Бургас 33.31 за - - 

3 Община Айтос 4.48 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 Средец 2.33 за - - 

11 Община Сунгурларе 1.96 за - - 

12 Община Приморско 0.95 за   

  96.58 %  за   

 

При така направеното гласуване, решението бе прието единодушно от присъстващите с 

право на глас, с необходимото мнозинство. 

 

По т. 2 от дневния ред: „Обсъждане и приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕАД, гр. Бургас за 2018 г.“ г-н Чолаков напомни, че отчетът за изпълнението на бюджета за 

предходната година заедно с писмената обосновка към него е изпратен до членовете на 

асоциацията на хартиен носител с писмо изх. № 91-08-9/30.01.2019 г., по електронна поща и е 

обявен на сайта на Областна администрация - Бургас раздел „Асоциация ВиК Бургас“. 

Председателстващият отбеляза, че до днешното заседание не са получени въпроси по така 

изготвения отчет за изпълнение на бюджета и даде думата на присъстващите за коментари. 
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Нямаше въпроси и изказвания. Г-н Чолаков предложи общото събрание на асоциацията да 

гласува следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема 

Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2018 г. 

 

Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин: 

№  Разпределение 

на гласовете,  

%  

Гласували  

 

„За” 

Гласували 

 

„Против” 

Гласували  

 

„Въздържал 

се” 

1 Държавата 35 за - - 

2 Община Бургас 33.31 за - - 

3 Община Айтос 4.48 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 Средец 2.33 за - - 

11 Община Сунгурларе 1.96 за - - 

12 Община Приморско 0.95 за   

  96.58 %  за   

 

При така направеното гласуване, решението бе прието единодушно от присъстващите с 

право на глас, с необходимото мнозинство. 

 

 По т. 3 от дневния ред: „Обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕАД, гр. Бургас за 2018 г.“ г-н Чолаков отбеляза, че съгласно изискванията на чл. 38, ал.1 от 

Закона за счетоводството, годишните финансови отчети трябва да бъдат приети от общото 

събрание, като орган на управление и напомни, че годишният финансов отчет на асоциацията за 

2018 г. е изпратен до членовете на асоциацията на официалната електронна поща и е обявен на 

сайта на Областна администрация Бургас раздел „Асоциация ВиК Бургас“. Отбеляза също, че до 

днешното заседание не са получени въпроси по изговения ГФО и даде думата на присъстващите 

за коментари. Нямаше въпроси и изказвания. Г-н Чолаков предложи общото събрание на 

асоциацията да гласува следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния финансов отчет (ГФО) на 

асоциацията за 2018г., съгласно чл. 38, ал.1 от Закона за счетоводството. 

 

Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин: 
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№  Разпределение 

на гласовете,  

%  

Гласували  

 

„За” 

Гласували 

 

„Против” 

Гласували  

 

„Въздържал 

се” 

1 Държавата 35 за - - 

2 Община Бургас 33.31 за - - 

3 Община Айтос 4.48 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 Средец 2.33 за - - 

11 Община Сунгурларе 1.96 за - - 

12 Община Приморско 0.95 за   

  96.58 %  за   

 

При така направеното гласуване, решението бе прието единодушно от присъстващите с 

право на глас, с необходимото мнозинство. 

 

По т. 4 от дневния ред: „Обсъждане и приемане на Бюджет на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2019 

г.“ г-н Чолаков отбеляза, че изготвеният проект на бюджет на асоциацията за 2019 г., заедно с 

обяснителната записка към него е изпратен до членовете на асоциацията на официалната 

електронна поща и е публикуван на интернет страницата на Областна администрация Бургас, 

раздел „Асоциация ВиК Бургас“.  

Напомнено беше, че на състоялото се на 15.11.2018 г. заседание, общото събрание е 

приело решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

асоциацията да бъде в размер на 20 000 лeва, при условие, че същият бъде променен в 

съответствие с окончателния размер на вноската на държавата, определен след приемането на 

постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2019 г. 

Отбелязано беше също, че съгласно уведомително писмо с изх. № 91-00-5 от 10.01.2019 г. 

на МРРБ, окончателният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК - 

Бургас за 2019 г. е 15 000 лева, каквато и е била вноската и предходната година. Спрямо така 

определената вноска на държавата са определени и вноските на общините, съставляващи общо 

65 % от финансирането на текущата дейност на асоциацията, съобразно процентното 

разпределение на гласовете на отделните членове, пропорционално на броя на населението им. 

Общото финансиране за 2019 година е в размер на 42 857.14 лева, като размерът на вноските на 

членовете на асоциацията е посочен в обяснителната записка към бюджета.  

Г-н Чолаков отбеляза, че до настоящото заседание не са получени въпроси по така 

изготвения Бюджет на асоциацията за 2019 г. и даде думата на присъстващите за коментари. 

Нямаше въпроси и изказвания. Председателстващият предложи общото събрание на 

асоциацията да гласува следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

  На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕАД, гр. Бургас приема предложения Бюджет на асоциацията за 2019 г.   
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Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин: 

 

№  Разпределение 

на гласовете,  

%  

Гласували  

 

„За” 

Гласували 

 

„Против” 

Гласували  

 

„Въздържал 

се” 

1 Държавата 35 за - - 

2 Община Бургас 33.31 за - - 

3 Община Айтос 4.48 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 Средец 2.33 за - - 

11 Община Сунгурларе 1.96 за - - 

12 Община Приморско 0.95 за   

  96.58 %  за   

 

При така направеното гласуване, решението бе прието единодушно от присъстващите с 

право на глас, с необходимото мнозинство. 

 

По т. 5 от дневния ред: „Приемане на решение за сключване на Допълнително 

споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите 

и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕАД, гр. Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, сключен на 25.02.2016 г.“. 

Г-н Чолаков поясни, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас, по покана от 

Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда“, се подготвя да кандидатства в 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-

I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“. Операторът като допустим бенефициент за 

предоставяне на финансиране с БФП по програма на Европейския съюз ще кандидатства в 

рамките на условията на програмата на базата на разработените прединвестиционни 

проучвания, за получаване на БФП с общ размер на финансиране не повече от 507 500 000 лева 

с ДДС, вкл. собственото участие и недопустимите разходи. 

 

Г-н Чолаков отбеляза, че резюме на проект „Интегриран воден проект за Област Бургас“ 

и предвидените проектни дейности, съгласно консултантски договор, възложен от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството за подготовка на регионалните 

прединвестиционни проучвания (РПИП) за област Бургас са изпратени до всички членове на 

асоциацията. 

Отбелязано беше също, че във връзка с насоките за кандидатстване по процедурата за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, до членовете на асоциацията е 

изпратен проект на Допълнително споразумение № 1 към сключения между асоциацията и ВиК 

оператора договор на основание чл. 198п, ал.1 от Закона за водите, подготвен от консултантска 

фирма по сключен договор за правна помощ с МРРБ, допълнен и съгласуван от оператора и 

асоциацията. 
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Председателстващият заседанието даде думата на изпълнителния директор на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, който каза, че Операторът подготвя  

необходимите документи за кандидатстване в процедурата. Крайният срок за подаване на 

проектното предложение пред МОСВ е 23 април 2019 г.  

Отбелязано бе, че във връзка с подготовката на проектното предложение се очаква 

представяне на декларации, удостоверяващи, че исканата безвъзмездна финансова помощ не е за 

финансиране на разходи, които са финансирани със средства от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове или чрез други инструменти на Европейския съюз от общините: Бургас, 

Поморие, Несебър и Приморско. 

Г-н Чолаков прикани присъстващите да изразят изразят своите мнения и съобръжения по 

изпратения проект на Допълнително споразумение № 1 към Договора. След като присъстващите 

потвърдиха че са запознати с проекта на споразумението и други изказвания не последваха, 

председателстващият предложи общото събрание на асоциацията да гласува следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за сключване на 

Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги 

между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, сключен на 

25.02.2016 г.. 

 

Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин: 

№  Разпределение 

на гласовете,  

%  

Гласували  

 

„За” 

Гласували 

 

„Против” 

Гласували  

 

„Въздържал 

се” 

1 Държавата 35 за - - 

2 Община Бургас 33.31 за - - 

3 Община Айтос 4.48 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 Средец 2.33 за - - 

11 Община Сунгурларе 1.96 за - - 

12 Община Приморско 0.95 за   

  96.58 %  за   

 

При така направеното гласуване, решението бе прието единодушно от присъстващите с 

право на глас, с необходимото мнозинство. 

 

По т. 6 от дневния ред: „Обсъждане и съгласуване на Подробната инвестиционна 

програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за инвестиции във ВиК активи 

публична държавна и публична общинска собственост за 2019 г.“ г-н Чолаков отбеляза, че 
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Подробната инвестиционна програма на оператора за 2019 г. е изпратена до членовете на 

асоциацията по електронна поща и е обявена на сайта на Областна администрация – Бургас. До 

момента няма постъпили въпроси. 

След това даде думата на присъстващите за коментари. Нямаше изказвания и 

председателстващият предложи общото събрание на асоциацията да гласува следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Подробната инвестиционна програма 

на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за инвестиции във ВиК активи публична 

държавна и публична общинска собственост за 2019 г. 

 

Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин: 

№  Разпределение 

на гласовете,  

%  

Гласували  

„За” 

Гласували 

„Против” 

Гласували  

„Въздържал 

се” 

      

1 Държавата 35 за - - 

2 Община Бургас 33.31 за - - 

3 Община Айтос 4.48 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 Средец 2.33 за - - 

11 Община Сунгурларе 1.96 за - - 

12 Община Приморско 0.95 за   

  96.58 %  за   

 

При така направеното гласуване, решението бе прието единодушно от присъстващите с 

право на глас, с необходимото мнозинство. 

 

 По т.7. от дневния ред: “Разни“ г-н Чолаков даде думата за допълнителни въпроси. 

 

Г-жа Бояджиева - зам. кмет „Европейски политики и програми и Околна среда“ в община 

Бургас постави въпроса за установяване собствеността на колектор отвеждащ отпадъчните води 

на гр. Камено и възможността в същия да бъде включена битовата канализация на гр.Българово, 

във връзка с изготвянето на прединвестиционно проучване на Община Бургас. 

Г-жа Бояджиева повдигна и въпроса за констатирано нарушение, съгласно получено 

официално уведомително писмо на Европейската комисия, за неизпълнение на задълженията на 

Република България, произтичащи от Директивата за ГПСОВ. Стартиралото наказателно 

производство се отнася за агломерации над 10 000 екв. ж.  

Зам. кметът на община Карнобат г-жа Иванова каза, че са получили писмо от РИОСВ 

Бургас, че нямат право да въвеждат в експлоатация новоизграден обект, тъй като общината няма 

пречиствателна станция. 
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Г-жа Бояджива отбеляза, че съгласно Директивата за градски ПСОВ, срокът за постигане 

на съответствие за агломерации от 2 000 до 10 000 екв. ж. беше до края на 2014 г. и в края на 

настоящата година се очакват уведомителни писма за новите наказателни процедури. Трябва да 

се работи в посока постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, за да се избегне 

стартирането на нови наказателни производства. 

 

След изчерпване на обсъждането по дискусионите въпроси г-н Чолаков благодари на 

участниците и закри заседанието. 

 

На основание чл. 198е, ал.6 от ЗВ копие от настоящия протокол да се изпрати на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на околната среда и 

водите и на всички членове на Асоциация по ВиК - Бургас. 

 

Неразделна част от настоящия протокол съставляват: 

1. Писмо-покана с изх. № 91-08-19/26.02.2019 г. на Областния управител на област 

Бургас и Председател на Асоциация по В и К – Бургас; 

2. Регистрационна форма на присъстващите с право на глас на общото събрание на 

Асоциация по В и К – Бургас, състояло се на 29.03.2019 г.; 

3. Справка за определяне размера на вноските в бюджета за 2019 г. на членовете на 

Асоциация по В и К – гр. Бургас. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на АСОЦИАЦИЯ по В и К  

на обособената територия, обслужвана от  

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:                   (п) 

 

                                                        ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ 

          Областен управител на област Бургас 

 

 

 

 

Преброител:                (п) 

   София Кацарова 

      ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас 

 

 

 

 

                            

Водещ протокола:                             (п)             

               Димитринка Ганева 

Главен секретар на Асоциация по ВиК - Бургас 


