АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ
Рег.№ ВиК-01-3
28.02.2017 год.
ПРОТОКОЛ
№ 1
от редовно 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 28.02.2017 г. от 11.00 часа в зала № 613 на Областна
администрация - Русе.
Днес, 28.02.2017 г. от 11.00 ч. в зала № 613 на Областна администрация - Русе се проведе
редовно 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 всички
представители на общините, притежаващи общо 100 % участие, като изискването на чл. 198в,
ал. 7 от Закона за водите / ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ за редовност на заседанието с не помалко от две трети от всички гласове, е спазено.
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
предоставени им мандати:
1. Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и председател на
Асоциацията по ВиК – Русе,
2. Валерия Борисова - заместник-кмет на Община Борово,
3. Евгени Димов – заместник кмет на Община Бяла,
4. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово,
5. Красимира Русинова – заместник-кмет на община Две могили
6. Пламен Дончев – заместник-кмет на Община Иваново,
7. Пламен Стоилов – кмет на Община Русе,
8. Валентин Атанасов – кмет на Община Сливо поле,
9. Цветомир Петров – заместник- кмет на Община Ценово,
като наличието на мандати произтича от:
- за държавата – на г-н Стефко Бурджиев с Решение № РД-02-14-156/24.02.2017 г. на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството му е даден мандат да представлява
държавата на днешното заседание на Общото събрание, притежавайки 35% от всички гласове,
а от Министерството на околната среда и водите е получено пълномощно № 26-00945/14.02.2017 год.
За общините:
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г-жа Валерия Борисова – представлява Община Борово съгласно Решение №
223 по Протокол № 16 /22.02.2017 г. на Общински съвет – Борово, като има 1,69 % участие в
разпределението на гласовете.
г-н Евгени Димов представлява община Бяла, съгласно Решение № 275 по
Протокол № 28 / 27.02.2017 г. на Общински съвет - Бяла, като има 3,72% участие в
разпределението на гласовете.
г-н Георги Георгиев представлява община Ветово, съгласно Решение № 226 и
№ 267 по Протокол № 26 / 10.02.2017 г. на Общински съвет – Ветово, като има 3,44 %
участие в разпределението на гласовете.
г-жа Красимира Русинова представлява община Две могили, съгласно Решение
№ по Протокол № 459 / 23.02.2017 г. на Общински съвет Две могили, като има 2,61 %
участие в разпределението на гласовете.
г-н Пламен Дончев представлява община Иваново, съгласно Решение № 222 по
Протокол № 20/23.02.2017 г. на Общински съвет - Иваново, като има 2,6 % участие в
разпределението на гласовете.
г-н Пламен Стоилов представлява община Русе, съгласно Решени № 445 по
Протокол № 19/23.02.2017 г. на Общински съвет - Русе, като има 46,3% участие в
разпределението на гласовете.
г-н Валентин Атанасов представлява община Сливо поле, съгласно Решение № 219
по Протокол № 22 / 22.02.2017 г. на Общински съвет - Сливо поле, като има 3,00% участие в
разпределението на гласовете.
г-н Цветомир Петров представлява община Ценово, съгласно Решение № 173
по Протокол № 26 / 21.0.2017 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: г-н Валентин
Колев – главен секретар на асоциацията, ВиК експерта на асоциацията – инж. Петър Петров,
финансовият експерт на асоциацията - г-жа Йорданка Радкова, а като гост - Управителят на
„ВиК” ООД – Русе - д-р, инж. Сава Савов, както и служители в Областна администрация Русе.
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 на членовете на Асоциацията.
В изпълнение на изискването и възможността на текста на чл. 12, ал. 8 от ПОДАВиК,
председателят предложи преброяването на днешното заседанието да бъде извършвано от
служителя на АВиК-Русе – ВиК експерта г-н Петър Петров. Предложението беше прието с
100 % от гласовете на представителя на държавата и на всички присъстващи представители
на общини, членове на АВиК-Русе.
Във връзка с чл. 15, ал. 1 от ПОДАВиК, председателят определи протоколирането на
заседанието да се извършва от г-жа Йорданка Радкова, финансов експерт в Асоциацията по
ВиК - Русе.
Напомнено беше, че дневния ред на заседанието е изпратен с писмо № ВиК-01-3/
24.01.2017 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.
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Беше обявено, че спрямо предложения им проект на дневен ред са разменени т.6 и
т.3, затова представителите на общините отново бяха запознати с проекта за дневен ред, в
следния му вид:
1. Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК - Русе за 2016
година.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев - Председател на АВиК – Русе.
2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за
2016 година.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев – Председател на АВиК – Русе.
3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2016
година.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев – председател на АВиК – Русе
4. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2017 година.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев – Председател на АВиК – Русе.
5. Приемане на решение на основание чл. 4.2, буква „г” във връзка с чл. 6.4., букви „д“
и „е“ 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 в сила от 01.01.2016 г. за
съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддържане на Активите,
изготвен от ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе
Докладва: г-н Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе
6. Приемане на решение на основание чл.5.5., буква „а“ във връзка с чл. 6.4., букви „д“
и „е“ 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 в сила от 01.01.2016 г. за
съгласуване на План за опазване на околната среда, изготвен от ВиК оператора и с
предоставено становище от РИОСВ-Русе.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев – председател на АВиК – Русе
7. Други.
Председателят направи пояснение, че предвид присъствието на представители от
всички общини, членове на Асоциацията, може да се приложи възможността на чл. 11, ал. 4
от Правилника, според който, след изтичане на срока, посочен в чл. 11, ал. 2 от същия,
промени в дневния ред могат да се правят само с единодушното решение на всички членове
на Асоциацията. Бяха подканени участниците в заседанието с нови предложения за дневния
ред, но такива не постъпиха.
Беше проведено гласуване по така предложения проект за дневен ред. С гласовете на
всички присъстващи представители на членовете на асоциацията - 100 % участие, 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.
Заседанието започна работа по Първа точка от дневния ред: „Приемане на годишен
отчет за дейността на Асоциацията по ВиК - Русе за 2016 година.“.
Председателят на Асоциацията по ВиК-Русе сподели, че основната характеристика на
дейността на асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
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обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе през отчитания период – 2016
год. е била активизиране на извършваните дейности в няколко направления, а именно:
организационно и кадрово укрепване на асоциацията; приемане на бюджета; синхронизиране
на работата с експертите от Дирекция „ВиК” на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството; провеждане на конкурса за заемане на длъжността „финансов експерт“,
предвидена в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация /ПОДАВиК/; административно регламентиране и обезпечаване на изпълнението
на задълженията от назначените служители; подготовката и провеждането на заседанията на
общото събрание и осъществяването на дейности в изпълнение на Договора с ВиК
оператора.
Безспорно най-значимите събития в работата на асоциацията през този период са
проведените заседания на общото събрание. Значимостта им се определя от взетите решения
по обсъжданите въпроси по дневния ред, сред които: приемане на отчета за изпълнение на
бюджета за 2015 година, приемане на отчета за работа на асоциацията през 2015 година,
приемане на бюджета за 2016 година, приемане на решения в съответствие с отделни тестове
на Договора и многобройни последователни действия съвместно с АВиК-Разград и
общините Разград, Цар Калоян и Кубрат във връзка с констатирани неточности и непълноти
в Приложение 1 от Договора и прехвърляне на активи - ВиК системи и съоръжения от
община Ветово - на общините Разград и Кубрат, от община Кубрат – на община Сливо поле
и от община Цар Калоян – на община Иваново.
Трябва да се отбележи, че изпълнението на някои от задачите и решаването на част от
проблемите би било много по-трудно без съдействието на експертите от Дирекция
„Водоснабдяване и канализация“ на МРРБ, които са проявили необходимото разбиране и
коректност. След многократни коментари се е получило и писмо от МРРБ, относно един
принципен организационен и административен въпрос, а именно: при продължително
наложило се отсъствие на Председателя на асоциацията кой ще може да изпълнява неговите
функции. Според изразеното становище на Дирекция „ВиК“ при МРРБ, съобразено с
действащите текстове на Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, при наличие на изрична заповед за
заместване, заместник областен управител може да изпълнява функциите на Председател па
Асоциацията по ВиК.
Служителите на асоциацията поддържаха необходимите контакти с кметовете или
други представители на общините по въпросите, свързани с водоснабдителната и
канализационната система, по уточняване собствеността на активите и тяхното правилно
включване в списъците за разпределителните протоколи - и на по-късен етап - в приложение
1 на договора между асоциацията и оператора, а така също и по други възникващи в процеса
на работата проблеми.
На принципно и колегиално ниво бяха взаимоотношенията на асоциацията с
Управителя и отделни служители на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе.
Утвърждаването духа на тези отношения е особено важно, предвид вече подписания договор
между Асоциацията по ВиК – Русе и „ВиК” ООД – Русе.
Провеждани редовно и протоколирани бяха предвидените в Договора срещи между
служители на Асоциацията по ВиК-Русе и служители на ВиК оператора.
Поддържаха се ползотворни връзки със служителите от други асоциации в
областите, Видин, Смолян, Разград, Търговище, Враца, Шумен, Пловдив, Силистра,
Кърджали, Бургас и др, като се обменяха мнения и становища по възникнали проблемни
ситуации в процеса на работа.
Имайки предвид решенията на общинските съвети, в изпълнение изискванията на чл.
16, т. 3 от Правилника, председателстващият подкани присъстващите да изразят своите
мнения и съображения по предложения отчет за дейността на асоциацията за 2016 година.
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Д-р, инж. Сава Савов, управител на „ВиК“ ООД – Русе изказа своята благодарност
към кметовете на общини, членове на Асоциацията, към Областния управител и Областната
администрация и към служителите на Асоциацията за успешната и адекватна работа по
реформата във ВиК сектора на територията, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе.
Г-н Савов уведоми присъстващите, че „ВиК“ ООД – Русе и членовете на Асоциацията –
общини и Областна администрация, са първите и единствените към момента в Р. България,
които са изпълнили изискванията на сключения договор и нормативните изисквания за
извършване предаване в рамките на първата година на ВиК активите на техните
собственици – общините и държавата, на фактуриране на извършените инвестиции в рамките
на всяка година.
Г-н Георги Георгиев, кмет на Община Ветово, се обърна към управителя на ВиК
оператора с въпрос за отчисляването от неговото търговско дружество на получените
дивиденти и кога ще се извършва тяхното разпределяне към общините.
Г-н Сава Савов отговори, че от две години, съгласно министерско постановление за
изпълнение на Държавния бюджет, не се плащат дивиденти, а същите се отчисляват във
фонд „Резервен“ при ВиК оператора, за да се използват за инвестиции и съфинансиране по
европейски проекти. На такъв режим са болниците и ВиК операторите – търговски
дружества. С постановление на Министерски съвет от миналата сряда, служебното
правителство е приело официално решение, с което печалбата на такива ВиК операторитърговски дружества да остава за тях, за да развиват инфраструктурата на съответната
територия.
Други изказвания не бяха направени, при което, по Първа точка от дневния ред
беше прочетен за гласуване следния текст на предложение за решение: „Членовете на
Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе приемат
годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2016 година.”
Предложението беше гласувано със 100 % „за“, без гласове „против“ и без гласове
„въздържали се“, с което беше изпълнено изискването на чл. 198 в, ал. 9 от Закона за водите
/ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ и предложението за решение стана Решение по първа точка
от дневния ред на заседанието.
Работата на заседанието продължи с Втора точка от дневния ред: „Приемане на
отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2016 година.“
Г-н Бурджиев напомни на присъстващите данните от изпълнението на бюджета на
асоциацията за 2016 година, като обясни, че приходната част на приетият бюджет за 2016
година е формирана изцяло само от възможностите, обусловени от текста на чл. 19, ал. 1, т.
1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация – от членовете на асоциацията – държавата и общините, като държавата е с
определена вноска от 15 000.00 лева, представляваща 35% от общия приход, а общините –
съответно с останалите 65 % - 27 855.00 лева.
Общата стойност на вноските от членовете на асоциацията, дължими за 2016 година
е в размер на 42 855.00 лева, като в началото на 2016 година по сметката на асоциацията са
налични като остатък от предходната 2015 год. – 4 798.52 лева, които са използвани за
разходване по трудови възнаграждения и осигурителни вноски през първите месеци на
отчетния период, до приемане от общото събрание на бюджета за периода и постъпване на
вноските от държавата и общините.
През 2016 година по бюджета на асоциацията не са постъпвали приходи под
формата на предвидените възможни такива в текста на чл. 19, ал. 1, т. 2 от ПОДАВиК, но са
постъпили в края на отчетния период 12.12 лева от лихви по банкова сметка, който могат да
се отнесат като приход по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 3 от ПОДАВиК. Също така, като приход
се отнасят и постъпилите 117.60 лева от здравно осигурителни вноски за сметка на
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осигурено лице, ползващо неплатен отпуск, които вноски са преведени по предназначение и
са отчетени и като разход.
При така посочените по-горе цифри приходната част на бюджета за 2016 година е в
размер на 42 984,72 лева.
Разходната част на бюджета на асоциацията е съобразена изцяло с посочените погоре приходи. Това се отнася за всички форми на разходи – както за размера на средствата за
персонала / заплати, осигуровки, възнаграждения по граждански договори/, така и за размера
на средствата за издръжка /материали, консумативи, външни услуги, командировки,
застраховки и др. /.
За 2016 година са били предвидени разходи в размер на 47 653.52 лева. Предвид
посочените по-горе реалности, които да осигурят асоциацията финансово за разходите на
2016 год., както и необходимостите в първите месеци на 2017 година, общо беше разходена
сума в размер на 29 741.44 лева, при което се формира остатък по сметката от 18 041.80 лева,
които ще послужат за функционирането на асоциацията в началото на 2017 година.
Направените разходи през 2016 година се разпределят както следва:
1.
Разходи за персонал нает по трудови правоотношения, възнаграждения по граждански
договори и задължителни осигурителни вноски от работодатели – общо 26 313,80 лева
2.
Текуща издръжка за 3427,64 лева, в т.ч.:
•
канцеларски и други материали – 246,94 лв.;
•
консумативи (вода, ел. енергия, топлоенергия) – 1092,58 лв.;
•
външни услуги – поддръжка на специализирани програмни продукти, ремонт на платка
на климатик, оценка условията н, обяви за конкурс, застраховки, писмовна кореспонденция –
1676,89 лв. а именно:
Абонамент за периода от 31.12.2016 до 31.12.2017 година на Счетоводен софтуер „Финанси
и счетоводство Standard” на стойност 153.84 лева;
Абонамент за периода от 31.12.2016 до 31.12.2017 година за програмен продукт за работни
заплати „Омекс 2000 Light” на стойност 269.90 лева;
Антивирусна програма – 378,00 лева;
Имуществена застраховка, отнасяща се за периода от 20.10.2016 г. до 20.10.2017 год. за 95.22
лева;
Оценка на условията за труд – 252.00 лева;
Обяви за конкурс за назначаване на длъжност – 248.83 лева;
Нотариална такса – 7.50 лева;
Ремонт платка климатик – 60,00 лева;
Писмовна кореспонденция – 211,60 лева;
•
командировки – 248,17 лв.;
•
други некласифицирани разходи - 338,00 лева, които представляват платените такси за
банково обслужване.
Подчертано беше, че при работата с бюджета през отчетната 2016 година средствата
са разходвани изключително предпазливо и пестеливо предвид обстоятелството, че не е
имало достатъчно яснота и предвидимост за бъдещите необходими разходи като дейности,
консумативи, командировки, консултации и др., които възникват в процеса на работа, така и
от факта, че реалното постъпление на вноската на държавата в сметката на Асоциацията
става през месец март или април, а тези на общините – почти след месец март.
Имайки предвид решенията на общинските съвети, в изпълнение изискванията на
чл.26, ал. 1 и ал. 2 от Правилника, председателстващият подкани присъстващите да изразят
своите мнения и съображения по предложения отчет за изпълнението на бюджета на
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асоциацията за 2016 година, заедно с обосновката на необходимостта от извършването на
разходите.
Други изказвания не бяха направени, при което, по Втора точка от дневния ред
беше предложен за гласуване следния текст на предложение за решение: „Членовете на
Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе приемат отчета
за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2016 година, заедно с
обосновката му, като утвърждават необходимостта на извършването на разходите.”
Предложението беше гласувано със 100 % „за“, без гласове „против“ и без гласове
„въздържали се“, с което беше изпълнено изискването на чл. 198 в, ал. 9 от Закона за водите
/ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ и предложението за решение стана Решение по втора точка от
дневния ред на заседанието.
Работата на заседанието продължи с Трета точка от дневния ред: „Приемане на
годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2016 година.“
Господин Бурджиев, напомни, че всички членове на асоциацията са получили и са
запознати със всички счетоводни отчетни форми на асоциацията за 2016 година, както и
съответните разшифровки по някои от тях. Съгласно изискванията на чл. 38, ал.1 от Закона
за счетоводство, годишните финансови отчети следва да бъдат приети от общото събрание,
като орган на управление.
Председателстващият даде думата на присъстващите за мнения и съображения,
предвид решенията на общинските им съвети.
Други изказвания не бяха направени, поради което по точка Трета от дневния ред
беше предложен за гласуване следния текст на предложение за решение: „Членовете на
Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе, приемат
годишния финансов отчет на асоциацията за 2016 година.“
Предложението беше гласувано със 100 % „за“, без гласове „против“ и без гласове
„въздържали се“, с което беше изпълнено изискването на чл. 198 в, ал. 9 от Закона за водите
/ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ и предложението за решение стана Решение по Трета точка от
дневния ред на заседанието.
Работата на заседанието продължи с Четвърта точка от дневния ред: „Приемане
на бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2017 година.“
Г-н Бурджиев обяви на присъстващите, че предложеното на извънредно заседание
на асоциацията от 05.08.2016 год. решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на асоциацията за 2017 година от 165000 лева не е прието от МРРБ,
защото с писмо изх.№ 91-00-5/ 23.01.2017 год. МРРБ определя размера на вноската на
държавата за всички асоциации в рамките на 15000 лева, в следствие на приетото от
Министерския съвет постановление № 374/ 22.12.2016 год. за изпълнение на държавния
бюджет през 2017 год..
Предвид това, в структурата на бюджета не са правени значими корекции, тъй като
рамката на бюджета остава непроменена в приходната си част. Вноските на общините
остават непроменени в сравнение на 2016 година.
Подготовката на проекта за бюджет на Асоциацията за 2017 година се извърши в
условията на вече натрупан /макар и малък/ опит, на повече информираност и знание за
предстоящите дейности, на вече установени по своя приблизителен размер разходи за
минали периоди на сравнение. Развитието на дейността на асоциацията и изпълнението на
задачите, произтичащи от законовите и подзаконови нормативни актове и подписания вече
договор с оператора „Водоснабдяване и канализация” ООД - Русе неизбежно извеждат
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служителите на асоциацията от работните помещения, за да изпълняват своите функции по
контрол и проверка действията на оператора, проверка на предложени нови ВиК активи за
включване към приложение 1 на договора, работа по постъпили сигнали и жалби на
потребители, както и проверка на място по извършвани инвестиции. Това от своя страна
изисква съответната мобилност за придвижване и комуникация.
Разходите на асоциацията за 2017 год. са разпределени основно в две основни групи:
1. разходи за възнаграждения по трудови правоотношения, възнаграждения по
граждански договори и осигурителните вноски по тях.
2. разходи, осигуряващи необходимите условия за дейността на служителите – за
консумативи /електрическа енергия, топлоенергия, асансьор, вода/, канцеларски материали,
командировки, телефони, интернет, пощенски разходи, разходи за поддръжка на софтуерни
продукти, застраховки и други некласифицирани разходи.
При формирането на разходната част на бюджета е приложен подход, като първо е
определен размера на средствата по т. 2, които да осигурят условията за труд на
служителите, а с останалата част от възможните разходи да се осигурят тези по т. 1 трудовите възнаграждения на назначените служители на асоциацията и евентуално
възникнали възнаграждения по граждански договори.
Като разходи за издръжка на асоциацията, извън тези за персонала са определени 3777 лева
/Три хиляди седемстотин седемдесет и седем лева/. Те включват в себе си минимума за
материали, консумативи, разходи за командировки, външни услуги, застраховки и други.
Тези разходи в голямата си част са верни по своя размер и са от такъв характер, че няма как
да бъдат ограничени. Например разходите за енергия /отоплителна и електрическа/, вода,
асансьор, интернет, абонамент система за достъп и др. В проекта са планувани и други
неизбежни, но сравнително известни предвидими по своя размер разходи - за материали,
най-вече канцеларски в т.ч. и тонер касети – 800,00 лева /осемстотин лева/, за застраховки на
имущество – 100.00 лева /сто лева/. По-трудно предвидими са разходите за командировки, но
с нарастване необходимостта от извършване на различни проверки на място, са предвидени
600,00 лева /шестстотин лева/, както и за външни услуги, за които са предвидени 1277,00
лева /хиляда двеста седемдесет и седем лева/, най-вече за поддържане абонамента на
софтуерни продукти, поддържане на лицензи за антивирусна програма, лиценз за електронен
подпис, договориране проверка и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд,
пощенски разходи и др..
Предвид наличието все пак на доста неясноти и с оглед възможността да се наложат
и други разходи, както и възможността от тази сума да се извършат разходи, съобразно
изискванията на чл. 21, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, в размер на една дванадесета от разходите по бюджета за
2016 година, месечно до приемането на бюджета за 2017 година и осигуряване вноската от
държавата, е предвидено да се разходват част от наличностите на 01.01.2017 год., които са в
размер на 18041,80 лева.
При така планираните разходи по т. 2 в размер на 3777 лева, в рамките възможната
сума за общо разходи от 42 857,14 лева, по т. 1 е възможна сумата от 39 080,14 /тридесет и
девет хиляди и осемдесет лева и четиринадесет стотинки/, в т.ч. трудови възнаграждения и
осигуровки на трима служителя за дванадесет месеца, както и възнаграждения по
граждански договори и дължимите по тях осигурителни вноски.
Общата сума на посочените по-горе всички разходи – по т. 1 и т. 2 от проекта е в
размер на 42 857,14 лева / Четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и седем лева и 14
стотинки/.
В този размер от 42 857,14 лева следва да бъде и общото финансиране на
Асоциацията по ВиК, което предполага препоръчителният размер на вноската от държавата
да бъде 15000.00 лева /петнадесет хиляди лева/, която представлява 35 % от общото
финансиране, като това съответно води до следните вноски на общините, общо в размер на
65 %, съгласно чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите:
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Община Борово – 1,69 % - 724,29 лева;
Община Бяла - 3,72 % - 1594,29 лева;
Община Ветово – 3,44 % - 1474,29 лева;
Община Две могили – 2,61 % - 1118,57 лева;
Община Иваново – 2,6 % - 1114,29 лева;
Община Русе – 46,3 % - 19842,86 лева;
Община Сливо поле – 3,00 % - 1285,71 лева;
Община Ценово – 1,64 % - 702,86 лева.
Посочените по-горе цифри, изразяващи вноската на държавата и тези на общините
формират сумата от 42 857,14 лева /Четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и седем
лева и 14 стотинки/, което е приходната част на проекта за бюджет за 2017 година.
В съответствие с разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от ПОДАВиК : „Разходите от бюджета
на асоциацията се извършват до размера на постъпленията по чл. 19, ал. 1”, което означава,
че по проект, разходите за осигуряване на необходимите условия за работа на служителите,
разходите за възнагражденията по трудови правоотношения и граждански договори през
2017 година не би следвало да превишават сумата от 42 857,14 лева.
Имайки предвид решенията на общинските съвети, в изпълнение изискванията на
чл.20 от Правилника, председателстващият подкани присъстващите да изразят своите
мнения и съображения по предложения бюджета на асоциацията за 2017 година.
Други изказвания не бяха направени, при което, по Четвърта точка от дневния ред
беше предложен за гласуване следния текст на предложение за решение: „Членовете на
Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе приемат
бюджета на асоциацията за 2017 година“
Предложението беше гласувано със 100 % „за“, без гласове „против“ и без гласове
„въздържали се“, с което беше изпълнено изискването на чл. 198 в, ал. 9 от Закона за водите
/ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ и предложението за решение стана Решение по Четвърта
точка от дневния ред на заседанието.
Работата на заседанието продължи с Пета точка от дневния ред: „Приемане на
решение на основание чл. 4.2, буква „г” във връзка с чл. 6.4., букви „д“ и „е“ 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 в сила от 01.01.2016 г. за съгласуване на
План за стопанисване, експлоатация и поддържане на Активите, изготвен от ВиК
оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе.“
Имайки предвид решенията на общинските съвети, председателстващият подкани
присъстващите да изразят своите мнения и съображения по разглеждания документ.
Други изказвания не бяха направени, при което по Пета точка от дневния ред
беше предложен за гласуване следния текст на предложение за решение: „Членовете на
Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе, на основание
чл. 4.2, буква „г” във връзка с чл. 6.4., букви „д“ и „е“ 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, в сила от 01.01.2016 г., приемат решение и съгласуват План за стопанисване,
експлоатация и поддържане на Активите, изготвен от ВиК оператора –
„Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе.“
Предложението беше гласувано със 100 % „за“, без гласове „против“ и без гласове
„въздържали се“, с което беше изпълнено изискването на чл. 198 в, ал. 9 от Закона за водите
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/ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ и предложението за решение стана Решение по Пета точка от
дневния ред на заседанието.
Работата на заседанието продължи с Шеста точка от дневния ред: „Приемане на
решение на основание чл.5.5., буква „а“ във връзка с чл. 6.4., букви „д“ и „е“ 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 в сила от 01.01.2016 г. за съгласуване на
План за опазване на околната среда, изготвен от ВиК оператора и с предоставено
становище от РИОСВ-Русе.“
Имайки предвид решенията на общинските съвети, председателстващият подкани
присъстващите да изразят своите мнения и съображения по разглеждания документ.
Други изказвания не бяха направени, при което по Шеста точка от дневния ред
беше предложен за гласуване следния текст на предложение за решение: „Членовете на
Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе, на основание
чл.5.5., буква „а“ във връзка с чл. 6.4., букви „д“ и „е“ 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, в сила от 01.01.2016 г., приемат решение и съгласуват План за опазване на
околната среда, изготвен от ВиК оператора и с потвърдително становище от РИОСВРусе.“
Предложението беше гласувано със 100 % „за“, без гласове „против“ и без гласове
„въздържали се“, с което беше изпълнено изискването на чл. 198 в, ал. 9 от Закона за водите
/ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ и предложението за решение стана Решение по Шеста точка
от дневния ред на заседанието.
По точка Седем : „Други“ председателстващият призова присъстващите за
изказвания, мнения и становища.
Думата поиска д-р, инж. Сава Савов, управител на „ВиК“ ООД гр. Русе във връзка с
установена техническа грешка в едно от Приложенията № 1 към сключения Договор, като
подчерта че за това писмено е уведомил Председателя на Асоциацията с писмо от 16.02.2017
год. Става въпрос за включен в приложението актив ПОС „Помпена станция“ на територията
на с. Мечка, Община Иваново, който не е въвеждан в експлоатация и не функционира като
елемент от водоснабдителната система за водоснабдяването на с. Мечка. Същият е все още в
строеж по смисъла на ЗУТ и „ВиК“ ООД – Русе не може да го приеме за стопанисване,
поддържане и експлоатация. Поради тази причина, търговското дружество-ВиК оператор,
иска да се направят постъпки за отписване на този актив от Приложение № 1 към Договора и
връщането му на Община Иваново.
Г-н Бурджиев уведоми присъстващите, че във връзка с посочения от г-н Савов
случай е изпратено писмо до кмета на Община Иваново, с копие до „ВиК“ ООД гр. Русе, с
което е обявена следващата се процедура при подобни случаи, съгласно изискванията на
чл.4.11. от сключения Договор с оператора.
В тази връзка, изказване направи и гл. секретар на Асоциацията г-н Валентин Колев,
който призова представителите на общините да извършат проверка на наличността и
състоянието на всички ВиК системи и съоръжения, активи включени в Приложение № 1 към
Договора с оператора, за установяване правилността на тяхното въвеждане по балансите на
съответните общини.
Г-н Бурджиев обяви, че ще разпореди такава проверка да се извърши за активите,
публична държавна собственост, предадени от ВиК оператора на държавата в лицето на
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Областна администрация – Русе, като това ще бъде приемо-предавателен акт, защото в
комисията ще бъде включен представител и на оператора.
Председателят на Асоциацията, г-н Бурджиев се обърна към членовете на
Асоциацията с молба за по скорошна проверка на приетите ВиК активи през м. януари 2017 г.
от оператора, с цел при установяване на различия с протоколите получени от оператора, да се
предприемат съответните адекватни действия.
Беше помолен главния секретар на Асоциацията, да проучи нормативната база по
отношение на следващата се процедура при установяване на липсващи ВиК активи, но
включени в Приложение № 1 към Договора, както и при установяване на налични ВиК
активи, включени в Приложение № 1 към Договора, но неизползваеми във
водоснабдителната система на съответната територия, за да може своевременно да бъдат
поискани и получени мандати, ако е необходимо.
Предвид обстоятелството, че не се направиха други изказвания, не се поставиха други
допълнителни теми за разискване и поради изчерпване на въпросите от дневния ред,
председателстващият закри редовното заседание, като благодари на всички участвали в
подготовката и провеждането му.
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