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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 
 

от 

 

АТАНАС КИРОВ 

 КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

 

Относно: Провеждането на редовно неприсъствено заседание   на 

Асоциацията по ВиК – Ямбол, което ще се проведе на 05.05.2022 

г.(четвъртък). 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

    

 

 Настоящата докладна е продиктувана от следните МОТИВИ: 

 

 Въз основа на покана с писмо рег. № АЯ-00067 от 01.04.2022г. на 

Председателя на Асоциацията по В и К – Ямбол, на основание чл. 10, ал. 1 

от Правилника за организацията и дейността на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация,   се свиква редовно неприсъствено 

заседание на Общото събрание, на 05.05.2022 г.(четвъртък). 

Необходимо е Общински съвет  Стралджа да предостави на Кмета на 

Общината –  Атанас Киров Киров позиция и мандат за становище по 

следните точки от дневния ред на заседанието: 

  

 Точка  1.  Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на  

Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от „В и К“ ЕООД – Ямбол за 2021г. 
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Точка  2.  Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на 

бюджета на АВиК, Ямбол за 2021г. 

 

Точка    3.     Приемане на бюджет  на АВиК, Ямбол за 2022г. 

 

           Съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация на база резултатите от 

преброяването на населението, извършено по реда на Закона за 

преброяване на населението и жилищния фонд на Република България 

през 2011г., броят на гласовете в общото събрание се разделя между 

членовете по решение на председателя на асоциацията. 

 

 На база брой жители на всяка община от последното преброяване 

през 2011г., се определя процентно съотношение на гласовете на членовете 

на Общото събрание на асоциацията, както следва: 

 

№ Представител на 

държава/общини 

Обхват на 

обособената 

територия от 

преброяване на 

населението през 

2011 г 

% съотношение 

на гласовете в 

Асоциацията по 

ВиК 

1 Областен управител на област 

Ямбол 

 

 35,00 

2 Община Ямбол 

 

74 132 ж. 36,66 

3 Община Болярово 

 

4 160 ж. 2,06 

4 Община Елхово 

 

16 219 ж. 8,02 

5 Община „Тунджа” 

 

24 155 ж. 11,94 

6 Община Стралджа 

 

12 781 ж. 6,32 

      

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал. 5 от Закона на водите и чл.60, ал.1 от 

Административно-процесуалния кодекс (АПК), предлагам Общински 

съвет Стралджа да вземе следните  
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Р Е Ш Е Н И Я: 

 

I. Общински съвет Стралджа предоставя на Кмета на Община Стралджа – 

Атанас Киров Киров позиция и мандат за становище и гласуване на 

редовно неприсъствено заседание на Асоциация по В и К – Ямбол, което 

ще се проведе на 05.05.2022 г.(четвъртък), по следните точки:  

     

 Точка  1. Приема годишния отчет за дейността на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„В и К“ ЕООД – Ямбол за 2021г. 

 

Точка 2.  Приема отчета за изпълнение на бюджета на АВиК, Ямбол 

за 2021г. 

  

Точка 3.  Приема бюджета на  АВиК, гр. Ямбол за 2022г. 

 

II. Допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл.60, 

ал.1 от Административно процесуалния кодекс (АПК) предвид  

предстоящото редовно неприсъствено заседание. 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ: 

 

АТАНАС КИРОВ 

Кмет на Община Стралджа 
 

 

 

 


