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П Р О Т О К О Л  

НА  

ШЕСТОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО В и К - БУРГАС 
 

Днес, 17.02.2015г. в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” №1, 

гр. Бургас, в зала №2 от 10,00ч., се състоя шестото 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 – Атанаска Николова – зам. кмет; 

4. За Община Камено – Стефан Бонев - кмет; 

5. За Община Карнобат – Георги Димитров – кмет; 

6. За Община Малко Търново – не изпращат представител; 

7. За Община Несебър – Николай Димитров -  кмет; 

8. За Община Поморие – Иван Алексиев кмет; 

9. За Община Руен – Исмаил Осман – кмет; 

10. За Община Созопол – Панайот Рейзи - кмет; 

11. За Община Средец – Николина Пенева Дамбулова - зам. кмет; 

12. За Община Сунгурларе – Георги Кенов - кмет; 

13. За Община Приморско – Димитър Германов – кмет ; 

14. За Община Царево – Георги Лапчев - кмет; 

 

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 шестото Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас. Направи се 

персонална проверка на присъстващите и пълномощията им за гласуване на шестото 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 и поради факта, че 

към настоящия момент не е назначен главен секретар на асоциацията, 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. 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 на събранието: 

 

1. Приемане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) за принципно съгласие за 

сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със 

съществуващия ВиК оператор  - „ВиК“ ЕАД - Бургас на водоснабдителната и канализационната 
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система в обособената територия на АВиК Бургас, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо 

от Закона за водите. 

 

По дневния ред: 

 

По т. 1 Приемане на решение по чл. 34, ал. 3 от ПОДАВиК за принципно съгласие за 

сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със 

съществуващия ВиК оператор  - „ВиК“ ЕАД - Бургас на водоснабдителната и канализационната 

система в обособената територия на АВиК Бургас, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо 

от Закона за водите, думата взе Ганчо Тенев – Изпълнителен директор на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕАД – Бургас. Същият разясни накратко, че след приемането на това решение от 

МРРБ ще бъде възложено изготвянето на договора, който ще бъде предмет на обсъждане на 

следващо общо събрание. След дебати председателят на В и К Асоциацията предложи на 

гласуване следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 на основание  чл. 34, ал. 3 от ПОДАВиК приема принципно съгласие за сключване на 

договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както 

и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК 

оператор  - „ВиК“ ЕАД - Бургас на водоснабдителната и канализационната система в 

обособената територия на АВиК Бургас, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона 

за водите 

 

 

Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин: 

 

№  Гласували  

„ЗА” 

Гласували  

„ПРОТИВ” 

Гласували  

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

1 Областен управител на област Бургас за - - 

2 Община Айтос за - - 

3 Община Бургас за - - 

4 Община Камено за - - 

5 Община Карнобат за - - 

6 Община Малко Търново - - - 

7 Община Несебър за - - 

8 Община Поморие за - - 

9 Община Руен за - - 

10 Община Созопол за - - 

11 Община Средец за - - 

12 Община Сунгурларе за - - 

13 Община Приморско за - - 

14 Община Царево за - - 

 

При така направеното гласуване, решението бе прието с необходимото мнозинство. 
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Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри шестото 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 шестото общо събрание на 

Асоциацията по В и К – Бургас. 

Приложение 2 – Писмо-покана с изх. №91-08-5/15.01.2015г. на Областния управител на 

област Бургас. 

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

на „Асоциацията по В и К – Бургас“: /п/ 

 

                                                             ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ 

             Областен управител на област Бургас 

 

 

 

ПРЕБРОИТЕЛ: /п/ 

   МИЛЕНА КИРОВА 

 
     

                                                            

ПРОТОКОЛИРАЛ:  /п/ 

 

                                         МАРИЯ ДИНЕВА 

 


