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АСОЦИАЦИЯ 

 ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, 

ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК ДОБРИЧ“ АД, ГР. ДОБРИЧ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 / 31.07.2017 год. 

от 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, 

гр.Добрич (Асоциация по ВиК - Добрич), проведено на 31.07.2017 год. от 14:00 часа в зала 

„Пресцентър“ при Областна администрация-Добрич. 

 

 

Днес, 31.07.2017 г. от 14:00 ч. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация– 

Добрич се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич“ АД 

– гр. Добрич.  

Съгласно изискването на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), чрез регистрация в присъствения списък беше 

извършена проверка за наличието на необходимия кворум за провеждане на заседанието. 

Според присъствения лист, който е неразделна част от настоящия протокол на 

заседанието присъстват следните представители на държавата и общините със съответните 

мандати: 

1. Красимир Кирилов - Областен управител на област Добрич и председател на Асоциацията 

по ВиК – Добрич. 

2. Димитрин Димитров  -зам.кмет на Община Балчик 

3 .Валентин Димитров  -кмет на Община Генерал Тошево  

4. Росица Йорданова  -зам.кмет на Община Добрич  

5. Тошко Петков  -кмет на Община Добричка  

6. Митко Недев    -зам.кмет на Община Каварна  

7. Желка Великова  -зам.кмет на Община Крушари 

8. Живко Георгиев   -кмет на Община Тервел 

9. Мариян Жечев   -кмет на Община Шабла  

 

          като наличието на мандат се установи както следва: 

1. Красимир Кирилов - Областен управител на област Добрич и председател на Асоциацията 

по ВиК – Добрич - Решение № РД-02-14-612/13.07.2017 г. на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството и Пълномощно № 08-00-12-80/ 20.07.2017г. на Министъра на 

околната среда и водите, издадени на основание чл. 198е, ал. 4 и чл. 10б, ал. 2, т. 4 от Закона 

за водите, притежавайки 35 % от всички гласове. 
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2. Димитрин Димитров представлява община Балчик с Решение № 211 от 27.07.2017г. на 

Общ.съвет – гр. Балчик притежаващ 6,96% участие в разпределението на гласовете. 

3. Валентин Димитров представлява община Генерал Тошево – Решение № 5-20 от 

24.07.2017г. на Общински съвет – Генерал Тошево, като има 5,17 % участие в разпределението 

на гласовете. 

3. Росица Йор представлява община Добрич - Решение № 22-9 от Протокол № 

22/25.07.2017год. на Общински съвет – Добрич, с 31,20 % участие в разпределението на 

гласовете. 

4. Тошко Петков  представител на община Добричка - Решение № 590 от Протокол 

№ 25/27.07.2017 год. на Добрички общински съвет, притежаващ 7,57 % участие в 

разпределението на гласовете. 

5. Митко Недев   представител на Община Каварна - Решение № 331 от 25.07.2017 

год. на Общински съвет – Каварна, с 5,26 % участие в разпределението на гласовете. 

6. Желка Великова  представител на община Крушари – Решение № 9 от 27.07.2017г.  на 

Общински съвет Крушари, с 1,56% участие в разпределението на гласовете. 

7. Живко Георгиев  представител на община Тервел – Решение № 7-114 от 27.07.2017г 

на Общински съвет Тервел, притежаващ 5,54% участие в разпределението на гласовете. 

8. Мариян Жечев  представител на община Шабла – Решение № 292 от Протокол № 

29/27.07.2017г. на Общински съвет Шабла, с 1,74% участие в разпределението на гласовете. 

 

Присъстват още: 

 

инж. Димитър Радушев – управител на „В и К Добрич“ АД гр. Добрич  

Гинка Бухчева- главен секретар в Асоциацията по ВиК-Добрич. 

Мими Атанасова-финансов експерт в Асоциацията по ВиК-Добрич. 

 

          След запознаване с резултатите за присъствието и наличието на мандати, г-н Красимир 

Кирилов- Областен управител на област Добрич и Председател на Асоциацията по ВиК- 

Добрич уведоми, че в залата присъстват всички членове на Асоциацията с общ процентен сбор 

от 100% от гласовете в Общото събрание, което прави заседанието редовно по смисъла на 

чл.198в, ал.7 от Закона за водите и чл.14, ал.1, изр. първо от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.  

В изпълнение на изискването на чл.12, ал.8 от Правилника, бе определено 

преброяването при бъдещите гласувания да бъде извършвано от финансовият експерт в 

асоциацията г-жа Мими Атанасова. 

Протоколът съгласно чл. 46, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по ВиК ще се води от главния секретар Гинка Бухчева,. 

           Г-н Кирилов информира, че заседанието на общото събрание е открито за 

представители на средствата за масова информация и обществеността. 

На основание чл. 198е, ал. 4 от ЗВ и чл. 5, ал. 3 от ПОДАВиК членовете на Общото 

събрание бяха информирани от председателстващия, че с Решение № РД-02-14-

612/13.07.2017г. г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

Пълномощно № 08-00-1280/ 20.07.2017г. на Министъра на околната среда и водите му е даден 

мандат да представлява държавата на днешното заседание на Общото събрание, притежавайки 

35% от всички гласове и обяви заседанието на Общото събрание за открито.  
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Напомнено бе отново, че решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от три 

четвърти от всички гласове (чл.198в, ал.9 от Закона за водите), след което г-н Красимир 

Кирилов пожела ползотворна работа. 

Представен бе проекта за дневен ред, който е бил изпратен на членовете на 

Асоциацията по ВиК - Добрич с Покана изх. № АВиК-12-3-2/30.06.2017 г. Независимо, че са 

изпълнени изискванията на чл. 10, ал. 2 и ал. 6 от ПОДАВиК представителите на общините 

бяха запознати отново с точките от дневния ред. 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската в бюджета на АВиК 

на обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич“ АД гр. Добрич за 2018г. 

2. Други. 

 

Направено бе запитване към присъстващите членове на Общото събрание за 

предложения за допълнение към дневния ред. 

След като не постъпиха предложения за допълнение към дневния ред бе обявена 

процедура по гласуване на предложения проект за дневен ред. 

С 9/девет/ гласа – „ЗА“ представляващи 100% от гласовете на присъстващите с право 

на глас, Общото събрание прие единодушно предложения проект за дневен ред на заседанието 

 

По първа точка от дневния ред: 

Приемане на решение за проепоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич за 

2018г. 

Председателят предостави думата на финансовия експерт в Асоциацията да представи 

финансова обосновка по проекта на бюджет за 2018г. на АВиК гр. Добрич. 

Г-жа Мими Атанасова детайлно и с нужните разяснения и пояснения по обобщени пера 

и параграфи запозна присъстващите с заложеното в бюджета, представяйки и надлежните 

приложения.  

           

Направено бе запитване за допълнителни бележки или въпроси. 

След като изказвания и въпроси не бяха направени, Председателстващия откри 

процедура на гласуване решението по т. 1 от дневния ред 

 

С 100 % от гласовете на Общото събрание на АВиК-Добрич беше взето следното 

Решение  2-1/31.07.2017 г. : 

 „ На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника, Общото събрание на АВиК -Добрич, приема 

решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

Асоциацията по В и К гр. Добрич за 2018година в размер на 19 591,27 лева.“ 

 

 

По втора точка от дневния ред: „Други“ 

Председателят запозна членовете и присъстващите, че в законоустановения срок не са 

постъпили искания за включване на допълнителни въпроси за разглеждане на днешното 

заседание, но отново отправи запитване за поставяне за обсъждане на допълнителни въпроси 

или коментари по текущи такива. 
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Мнения, предложения, коментари или въпроси не бяха направени. 

Отправено бе запитване за въпроси към изпълнителния директор на „В и К Добрич“ 

АД. 

След като не постъпиха въпроси към инж. Радушев г-н Кирилов припомни, че съгласно 

законовите изисквания екземпляр от протокола ще бъде изпратен до министъра на 

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

кметовете на общините, както и до председателите на общинските съвети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, областният управител на област Добрич – г-н 

Красимир Кирилов изказа своята благодарност на всички за участието и закри извънредното 

заседание на Общото събрание на Асоциацията в 14,45 часа. 

 

          Приложения: 

1.  Присъствен лист на членовете на Асоциацията, 

2.   Покана за свикване на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич  

 

 

 

 

 

 

Красимир Кирилов             /П/ 
Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „В и К Добрич“ АД гр. Добрич 

 

 

 

 

Водещ протокола:                /П/ 
Гинка Бухчева – главен секретар в Асоциацията по ВиК 

 на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“АД гр. Добрич 

 

 

 

 

 

Преброител на гласовете:              /П/ 
Мими Атанасова – финансов експерт в Асоциацията по ВиК  

на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“АД гр. Добрич 
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