АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ

ПРОТОКОЛ
№ 2
от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” - ООД, Русе (Асоциация по ВиК - Русе),
проведено на 11.05.2016 г. от 11.00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе.
Днес, 11.05.2016 г. от 11.00 ч. в зала 1 на Областна администрация - Русе се
проведе извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Русе.
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.
След като беше запознат с резултатите за присъствието и наличието на
мандати, г-н Бурджиев - областен управител на област Русе и председател на
Асоциация по ВиК - Русе, съобщи, че в залата присъстват като мандатоносители
представителят на държавата и представители на пет от общините, носители на
95,7 % от всички гласове, което прави заседанието редовно по смисъла на
чл.198в, ал.7 от Закона за водите / ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ .
Председателстващият напомни, че заседанието на Общото събрание е
открито за представители на средствата за масова информация и
обществеността.
Според присъствения лист, който е неразделна част от настоящия протокол,
на заседанието присъстваха следните представители на държавата и общините
със съответните мандати:
1. Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и председател на
Асоциацията по ВиК – Русе,
2. Евгени Димов - заместник-кмет на Община Бяла,
3. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово,
4. Георги Миланов - кмет на Община Иваново,
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3. Димитър Наков – заместник- кмет на Община Русе,
4. Михаил Чиликов – заместник- кмет на Община Сливо поле,
5. Цветомир Петров – заместник- кмет на Община Ценово,
като наличието на мандат произтича от:
- за държавата - Пълномощно № 26-00-945/09.05.2016г. 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,
а от Министерството на регионалното развитие и благоустройството е получено
писмо № 90-04-181/10.05.2016 год.
Евгени Димов представлява община Бяла, съгласно Решение № 99
по Протокол № 10/18.04.2016 г. на Общински съвет - Бяла, като има 3,72%
участие в разпределението на гласовете.
Георги Георгиев представлява община Ветово, съгласно Решение
№ 130 по Протокол № 11/28.04.2016 г. на Общински съвет – Ветово, като има
3,44 % участие в разпределението на гласовете.
Георги Миланов представлява община Иваново, съгласно Решение
№ 92 по Протокол № 9/21.04.2016 г. на Общински съвет - Иваново, като
има 2,6 % участие в разпределението на гласовете.
Димитър Наков представлява община Русе, съгласно Решение №
171 по Протокол № 8/21.04.2016 г. на Общински съвет - Русе, като има 46,3%
участие в разпределението на гласовете.
Михаил Чиликов представлява община Сливо поле, съгласно
Решение № 88 по Протокол № 9/28.04.2016 г. на Общински съвет - Сливо поле,
като има 3,00% участие в разпределението на гласовете.
Цветомир Петров представлява община Ценово, съгласно Решение
№ 88 по Протокол № 12/27.04.2016 г. на Общински съвет - Ценово, като има
1,64 % участие в разпределението на гласовете.
Съобщено беше също така, че в изпълнение на чл. 12, ал. 4 и ал. 5 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, на
заседанието присъстват Главният секретар на АВиК – Русе – г-н Валентин
Колев, ВиК експертът – г-н Петър Петров и финансовият експерт - г-жа
Йорданка Радкова, а като гост - Управителят на „ВиК” ООД – Русе - д-р, инж.
Сава Савов.
Г-н Бурджиев напомни, че решенията на Общото събрание се вземат с
мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите
членове на
асоциацията с право на глас (чл.198в, ал.9 от Закона за водите ДВ, бр.
58/16.07.2015 г./., след което обяви заседанието за открито и пожела
ползотворна работа.
В изпълнение на изискването и възможността на текста на чл. 12, ал. 8 от
ПОДАВиК, Председателят предложи преброяването при бъдещите гласувания
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на заседанието да бъде извършвано не от главния секретар, а от служителя на
АВиК-Русе - експерт по ВиК - г-н Петър Петров. Предложението беше прието с
гласовете на представителя на държавата и на всички присъстващи
представители на общини.
Във връзка с чл. 15, ал. 1 от ПОДАВиК, председателят определи
протоколирането на заседанието да се извършва от г-жа Йорданка Радкова,
финансов експерт на Асоциацията.
Напомнено беше, че дневния ред на заседанието е изпратен с писмо №
ВиК-01-16/11.04.2016 година на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Министерството на околната среда и водите и кметовете на
общини, като материалите по дневния ред на заседанието са били публикувани
и на електронната страница на Областна администрация - Русе, раздел
„Асоциация по ВиК,” с което са изпълнени изискванията на чл. 10, ал. 2 и ал. 6
от ПОДАВиК.
Независимо от това представителите на общините отново бяха
запознати с проекта за дневен ред в следния му вид:
1. Приемане на решение на основание чл. 4.4, буква „б” от Договора между
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за предоставяне на активи, ВиК
системи и съоръжения, представляващи реконструирани водопроводни мрежи в
с. Новград и с. Караманово, изпълнени по Договор № 18/321/00566 от
11.05.2010 година между държавен фонд „Земеделие” и община Ценово по
мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година, на
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе, за изпълнение на дейностите по
чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите / ДВ, бр. 47 от 2009 г./.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе
2. Приемане на решение на основание чл. 4.4, буква „в” от Договора между
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, за предоставяне на активи,
ВиК системи и съоръжения от проект „Подготовка по проект за подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Бяла, област
Русе“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
Референтен номер ВС161РО005/08/1.30/01/01, по приоритетна ос 1 от ОП
„Околна среда” 2007-2013 г.”, включващи Подобект 1: „Пречиствателна
станция за отпадъчни води в гр. Бяла”, изградена в ПИ № 000631, гр. Бяла,
община Бяла, област Русе и Подобект 2: „Реконструкция, рехабилитация и
доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа на град Бяла, външен
колектор от гара Бяла до град Бяла, довеждащ колектор от град Бяла до ПСОВ,
Помпена станция 1 и помпена станция 2” с местонахождение град Бяла, община
Бяла, област Русе, на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе за
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изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите /ДВ, бр.47 от
2009 г./.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе
3. Приемане на решение на основание чл. 4.4 буква „в“ от Договора
между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за предоставяне на активите,
ВиК съоръжения и системи, намиращи се на територията на с. Сваленик и с.
Церовец, община Иваново, област Русе, на „Водоснабдяване и канализация”
ООД, гр. Русе, за изпълнение на дейностите по чл.198о, ал. 1 от Закона за
водите /ДВ, бр. 47 от 2009 г./, след приключване на процедурата по §9 от ПЗР
на ЗИД на Закона за водите / ДВ, бр.103 от 2013 г./ и изготвяне на съответните
приемо-предавателни протоколи.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе
4. Приемане на решение за активите – ВиК системи и съоръжения,
намиращи се на територията на с. Топчии, с Просторно, с Равно и с. Каменово
включени в списъците по Приложение 1 на окончателния протокол за
разпределяне на собствеността между държавата и община Ветово, да бъдат
предоставени както следва: тези на територията на с. Топчии и с. Просторно – на
община Разград, област Разград и тези на територията на с. Равно и с. Каменово
– на община Кубрат, област Разград, след приключване на процедурата по §9 от
ПЗР на ЗИД на Закона за водите / ДВ, бр.103 от 2013 г. /. и изготвяне на
съответните приемо-предавателни протоколи,
а
„Водоснабдяване и
канализация“ ООД – Русе ги отпише от счетоводния си баланс.
Докладва: Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе.
5. Приемане на решение за предоставяне на активите, заведени на
отчет по баланса на област Русе на основание писмо с изх. № 03-04167/21.03.2016 г. на МРРБ с неговите приложения, в изпълнение на процедурата
на § 9 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите / ДВ, бр.103 от 2013 г. /, доставени и
монтирани по компонент „Обновление на помпени станции за питейна вода – гр.
Русе” от обект „Интегриран воден проект - гр. Русе” по програма ИСПА –
Мярка 2005/В./16/Р/РЕ/004, на стойност 2 113 253,57 лева, на „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр. Русе за изпълнение на дейностите по чл. 198о от Закона за
водите /ДВ, бр. 47 от 2009 г./, при подписване на приемо-предавателния
протокол между МРРБ и Областна администрация – Русе.
Докладва: Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе.
6. Приемане на решение на основание чл. 4.4, буква „б” от
Договора между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за предоставяне на активи, ВиК
системи и съоръжения, включени в приемо-предавателния протокол между
община Сливо поле, област Русе и община Кубрат, област Разград от 29.05.2015
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г. в изпълнение на съответните решения на общинските съвети на посочените
общини, на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе за изпълнение на
дейностите по чл.198о, ал. 1 от Закона за водите / ДВ, бр.47 от 2009 г./ .
Докладва: Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе.
7. Други.
Председателят направи пояснение, че предвид отсъствието на
представители на две от общините, членове на Асоциацията, не може да се
приложи възможността на чл. 11, ал. 4 от Правилника, според който, след
изтичане на срока, посочен в чл. 11, ал. 2, промени в дневния ред могат да се
правят само с единодушното решение на всички членове на Асоциацията.
Беше проведено гласуване по така предложения проект за дневен ред. С
гласовете на всички присъстващи представители на членовете на асоциацията
/95,70 %/, които формират изискваното от текста на чл. 198в, ал. 9 от Закона за
водите мнозинство, общото събрание прие предложения проект да бъде дневен
ред на заседанието.
Г-н Бурджиев обясни, че поставянето на посочените въпроси в дневния
ред е направено във връзка с:
- получени писма от община Ценово и община Бяла за новоизградени обекти –
ВиК системи и съоръжения,
-получено писмо от община Сливо поле, за приети ВиК системи и съоръжения
от община Кубрат, намиращи се на територията на с. Черешово и невключени
в Приложение 1 на Договора между Асоциацията по ВиК – Русе и
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе,
-получено писмо от МРРБ за прехвърляне на активи, публична държавна
собственост на Областна администрация – Русе и
-необходимостта от създаване на предпоставки за ускорено решаване на
проблемите по изпълнение на процедурата на §9 от ПЗР на ЗИД на Закона за
водите от 2013 година по отношение на Община Ветово и община Иваново.
По всеки един от въпросите от дневния ред председателстващият
заседанието подробно изложи пред присъстващите мотивите за включването
им за разглеждане от общото събрание, като обърна внимание на важността на
всеки от тези въпроси и на очакванията на общините за разрешаването им.
Изказвания не бяха направени от присъстващите представители на
общините, като беше проведено гласуване, при което
членовете на
Асоциацията гласуваха според наличните мандати на общинските съвети и
писмото на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
След приключване на работата по въпросите от дневния ред Председателят
на Асоциацията изрази увереността си, че служителите в най-кратък срок ще
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изготвят
необходимите уведомления и други документи, изпълнявайки
изискването на текста на чл. 4.4, буква „г“ от Договора между Асоциацията по ВиК
– Русе и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, по отношение
предоставяне на новоизградените активи в община Ценово и община Бяла, и
получените от МРРБ активи - публична държавна собственост - в Областна
администрация – Русе и тези, намиращи се на територията на с. Черешово, община
Сливо поле.
Г- н Бурджиев увери също така присъстващите представители на община
Иваново и община Ветово, че ще бъдат положени необходимите усилия и
активност за възможно най-бързото приключване на процедурите по отношение на
активите – ВиК системи и съоръжения на територията на с. Сваленик и с Церовец
от община Иваново и активите в селата – Топчий, Равно, Каменово и Просторно, от
които
община Ветово следва да се освободи, предвид настоящото
административно-териториално разделение на територията.
По точка седма от дневния ред: „Други”, г-н Бурджиев даде думата за
въпроси, мнения и коментари извън темите от дневния ред.
Управителят на „ВиК“ ООД гр. Русе, д-р, инж. Сава Савов увери
присъстващите, че дружеството е готово да приеме активите – ВиК системи и
съоръжения намиращи се на територията на с. Сваленик и с. Церовец, а така също
да предаде активите - ВиК системи и съоръжения, намиращи се на територията на
с. Топчий, с. Равно, с. Каменово и с. Просторно, след приключване на процедурите,
предвидени в Закона за водите. Г-н Савов напомни още веднъж, че решаването на
тези въпроси зависят пряко от приключване на процеса на реформата в област
Разград.
По отношение на с. Черешово г-н Савов обърна внимание, че проблемът е
по-специфичен, а именно, че при така изградената мрежа питейната вода за
населеното място се доставя от ВиК „Меден Кладенец“ ООД, гр. Кубрат, но този
оператор няма утвърдена от КЕВР цена на водата, което ще наложи голяма
инвестиция по отношение на доставянето на вода от този водоизточник за с.
Черешово.
В изказването си г-н Савов запозна присъстващите с разискваните въпроси
на информационното събитие, състояло се на 10.05.2016 г. в гр. София с участието
на министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова,
зам.-министъра г-н Николай Нанков, Директора на дирекция ВиК в МРРБ - г-жа
Виденова и други експерти, като обясни, че пред институциите, участващи в
провежданата реформа в сектора, стои спешната задача за осъществяването на
регионалните прединвестиционни проучвания, на чиято основа да се изготвят
проектите, с които да се осигури финансиране по Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 год.“.
Обяснено беше, че са сключени договори с консултантски групи, които да
осъществят прединвестиционното проучване в рамките на следващите дванадесет
месеца.
7000 Русе, пл. “Свобода” № 6, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092,
e-mail: vik@ruse.bg, web: ruse.bg

В контекста на казаното от г-н Савов, зам.-кметът на община Русе, г-н Наков
изрази своето предложение и увереност за необходимостта от посещението на
консултантските фирми във всички общини, за да може да се вникне по-детайлно в
проблемите на всяка една от тях.
Кратко допълнение към казаното от г- Савов направи Главният секретар на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, г-н Валентин Колев,
който съобщи, че на посоченото от г-н Савов събитие е разговарял с
ръководителите на консултантския консорциум, който ще извърши възложените по
договора с МРРБ дейности на територията на област Русе и ще започне работа по
места до края на месец май 2016 година. Те са изразили намерението си за
предварителни срещи и последващи посещения по възможност във всяка от
общините.
Г-н Колев сподели своето виждане за необходимостта АВиК - Русе да оказва
методическа и практическа помощ на консултантските фирми във връзката им с
общините за валидиране на агломерациите, за коректно събиране на необходимите
данни за консултантите, включително за предоставяне на съществуващи
/нереализирани или недовършени / проекти, с оглед ефективното кандидатстване на
общините по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и Оперативна
програма „Развитие на селските райони“ за усъвършенстване на ВиК мрежата по
водоснабдяване, както и тази по събиране и пречистване на каналните води.
Председателят на АВиК – Русе, г-н Стефко Бурджиев направи предложение
да се съгласува и проведе обща среща между консултантските фирми,
представители на общините и служителите на АВиК - Русе за изясняване
алгоритъма на бъдещата съвместна работа.
Предвид обстоятелствата, че не се направиха други изказвания, не се
поставиха други допълнителни теми за разискване и поради изчерпване на
въпросите от дневния му ред, председателстващият закри заседанието като
благодари на всички, участвали в подготовката и провеждането му.
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