АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ
Рег.№ ВиК-01-18
01.09.2017 год.
ПРОТОКОЛ
№ 2
от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, Русе, проведено на 31.08.2017 г. от 11.00 часа в зала № 1 в сградата на
Областна администрация - Русе.
Днес, 31.08.2017 г. от 11.00 ч. в зала № 1 в сградата на Областна администрация гр. Русе
се проведе 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/.
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
Григоров - 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 общините, притежаващи общо 97 % 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. Галин Григоров - 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. Божидар Борисов – кмет на община Две могили
6. Пламен Дончев – заместник кмет на Община Иваново,
7. Димитър Наков – кмет на Община Русе,
8. Никола Стефанов – директор на дирекция „ОСУТ“ в Община Сливо поле, без мандат
9. Петър Петров – кмет на Община Ценово,
като наличието на мандати произтича от:
- за държавата – на г-н Галин Григоров с Решение № РД-02-14-626/24.07.2017 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,
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а от Министерството на околната среда и водите е получено пълномощно № 26-00-945/
22.08.2017 год..
За общините присъстващите мандато-носители по решение на Общинските съвети са
както следва:
г-жа Валерия Цветкова Борисова – зам.-кмет, представлява Община Борово
съгласно Решение № 293 по Протокол № 21 / 26.07.2017 г. на Общински съвет – Борово,
като има 1,69 % участие в разпределението на гласовете.
г-н Евгени Димов – зам.-кмет, представлява община Бяла, съгласно Решение
№ 347 по Протокол № 33 / 30.06.2017 г. на Общински съвет - Бяла, като има 3,72% участие в
разпределението на гласовете.
г-н Георги Александров Георгиев – кмет, представлява община Ветово,
съгласно Решение № 347 по Протокол № 36 / 28.08.2017 г. на Общински съвет – Ветово,
като има 3,44 % участие в разпределението на гласовете.
г-жа Божидар Борисов – кмет, представлява община Две могили, съгласно
Решение № 567 по Протокол № 28 / 28.07.2017 г. на Общински съвет Две могили, като има
2,61 % участие в разпределението на гласовете.
- г-н Пламен Дончев Дончев – зам.-кмет, представлява община Иваново, съгласно
Решение № 284 по Протокол № 26 / 20.07.2017 г. на Общински съвет - Иваново, като има 2,6
% участие в разпределението на гласовете.
г-н Димитър Наков – зам.-кмет, представлява община Русе, съгласно Решени №
583 по Протокол № 24 / 20.07.2017 г. на Общински съвет - Русе, като има 46,3% участие в
разпределението на гласовете.
г-н Николай Стефанов – директор на д-я „ОСУТ“ в община Сливо поле и НЕ
представлява община Сливо поле, съгласно Решение № 268 по Протокол № 28 / 27.07.2017 г.
на Общински съвет - Сливо поле, като НЯМА право на 3 % участие с глас при вземане на
решения.
г-н д-р Петър Петров – кмет, представлява община Ценово, съгласно Решение
№ 229 по Протокол № 32 / 26.07.2017 г. на Общински съвет - Ценово, като има 1,64 %
участие в разпределението на гласовете.
При така посочени присъстващи мандато-носители на заседанието присъстват
представители с мандат от 7 броя общини, които заедно с представителя на държавата, са
носители на 97 % от гласовете на Общото събрание. Това обстоятелство изпълнява
изискването на текста на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите, относно редовността на
заседанието с присъствие на не по-малко от две трети от всички гласове, което е 66,66 %.
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 /наричан по-долу Правилника/, на
заседанието присъстват: г-н Пламен Спасов – главен секретар на Асоциацията, ВиК
експерта на Асоциацията – инж. Петър Петров, финансовият експерт на Асоциацията - г-жа
Йорданка Радкова, а като гости са Управителят на „ВиК” ООД – Русе - д-р, инж. Сава
Савов, както и заместник областния управител на Област Русе – г-н Валентин Колев и други
служители на Областна администрация – Русе, осигуряващи логистично общото събрание.
На основание чл. 12, ал. 6 от Правилника след взето решение от събранието може да се
изслушват и посочените по-горе външни представители. Председателят помоли за гласуване
на такова решение, при което предложението беше прието на 100% от присъстващите
членове на АВиК-Русе.
Г-н Григоров напомни, че решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от
три четвърти от гласовете на присъстващите членове на асоциацията с право на глас
(съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите ДВ, бр. 58/16.07.2015 г./., или това в момента са
72,75 % дялово участие в общото разпределение на гласовете, след което обяви заседанието
за открито и пожела ползотворна работа на членовете на Асоциацията по ВиК-Русе.
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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 – главният секретар - г-н Пламен Спасов. 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 писма № ВиК-01-18/
29.06.2017 г. и от 20.07.2017 г. 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.
Беше обявено, че съгласно изискванията на чл. 11 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, не по-късно от 21 дена преди
деня на провеждане на общото събрание, а именно до 10.08.2017 год. не са били повдигнати
от членове на Асоциацията, допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред.
Поради тази причина на членовете на Асоциацията беше припомнен проекта за
дневен ред, в следния му вид:
1. Приемане на решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителната вноска
на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2018 година в размер на 20000
лева /Двадесет хиляди лева/.
Докладва: г-н Галин Григоров, Председател ва АВиК – Русе
2. Други
Беше проведено гласуване по така предложения проект за дневен ред. Със 100 % от
гласовете на всички присъстващи представители-мандатоносители на членовете на
Асоциацията, 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 решение,
на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация, за препоръчителната вноска на държавата в
бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2018 година в размер на 20000 лева /Двадесет
хиляди лева/.“
Председателстващият обяви, че приемането на решение за препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на асоциацията се определя от изискването на чл. 20, ал. 3
от Правилника. Както и да се има предвид, че препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на асоциацията е част от приходите, които трябва да осигурят
необходимите средства за планираните разходи.
Г-н Григоров сподели, че в рамките на определения срок в чл. 20, ал. 6 от Правилника,
за първоначално предвидените средства за разходи на Асоциацията по ВиК-Русе за 2018 год.,
е било направено само от Община Русе запитване за поясняване разходите за трудови
възнаграждения, на което писмено е даден отговор. Съгласно ал. 7 на същия текст, след
устни и писмени обсъждания с Община Русе, е бил предложен проекта на бюджет за 2018
година.
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След проведени консултации с МРРБ, в предложения в момента актуализиран
проект на бюджет за 2018 година е предвидено Асоциацията по ВиК-Русе да разполага за
извършване на дейността си с 57 142,86 лева от финансиране и 11041,80 лева от остатък от
минали периоди. Предлагания размер на препоръчителната вноска от страна на държавата си
остава същата, както в първоначалното предложение – а именно 20000 /Двадесет хиляди/
лева, т.е. 35 % от общия размер на финансирането и като елемент от приходната част на
бюджета, което е тема на нашето обсъждане.
По указание от МРРБ, с цел усвояване на остатъка от предходни отчетни периоди,
получил се от намаление на фонд „Работна заплата“, поради намаляване на щатния състав на
Асоциацията за общо осем месеца /липса на главен секретар/, са увеличени размерите на
някои позиции от текущите разходи за 2018 година. Предвидено е създаването на работни
групи за подпомагане дейността на експерта по ВиК за извършване на проверки на място в
реално време на работата на Оператора по инвестиционния план; на определяне
техническата годност на неизползвани ВиК съоръжения - ПДС и евентуалното им бракуване.
Извършването на тези дейности ще бъде подкрепено със сключването на граждански
договори със съответни експерти. Такива договори ще бъдат сключени и за правни услуги по
изясняване собствеността на земи, върху които са изградени ВиК съоръжения – ПДС, а тези
земи не са включени в активите предоставени в собственост на държавата в лицето на
Областна администрация – Русе. Това е довело до увеличаване разходите за други
възнаграждения и плащания, както и на задължителните осигурителни вноски. Завишени са
размерите и на разходите за външни услуги, както и тези за консумативи в частта за горива
на използваните превозни средства.
В края на периода са оставени 7000 лева като остатък, който би поел разходите на
Асоциацията за първите два месеца на 2019 год., докато бъде приет новия бюджет и бъде
осъществен превода на финансирането.
Председателят на Асоциацията подкани членовете, имайки предвид решенията на
общинските им съвети, в изпълнение изискванията на чл. 20, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от
Правилника, да изразят своите мнения и съображения по предложената препоръчителна
вноска от страна на държавата в размер на 20000 лева.
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 на
основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, за препоръчителната вноска на държавата в бюджета
на Асоциацията по ВиК - Русе за 2018 година в размер на 20000 лева /Двадесет хиляди
лева/.”
Предложението беше гласувано от всички присъстващи-мандатоносители 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: Други
Председателят обяви, че по тази точка могат да се правят обсъждания, разисквания,
да се изказват мнения и становища, но не могат да се вземат решения.
Г- н Григоров даде думата по точка втора – „Други“ на присъстващите.
Поради това, че не се обявиха други изказващи, беше дадена думата на г-н Валентин
Колев, заместник областен управител на Област Русе.
Г-н Колев запозна накратко събранието с поставените въпроси на състоялата се на
06.07.2017 год. среща на областните управители със зам.-министъра на регионалното
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развитие и благоустройството г-жа Малина Крумова. Един от разискваните въпроси е бил за
застраховането на ВиК активите и кой ще поеме разходите за това, друг поставен въпрос е
относно финансирането на процеса по издаване на актове за собственост на активите, както и
липсващите и непълни документи на установените в наличност активи и начините за
снабдяване с такива. МРРБ е поело ангажименти да даде указания по тези въпроси, както и за
отчитане на инвестициите, на ДДС и префактуриране им; допустимо ли е ВиК операторът да
инвестира в почивни бази; както и чия собственост са трансформаторите на помпените
станции?
Г-жа Малина Крумова била споделила на тази работна среща, че във връзка с
развитието на отрасъл ВиК в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
/МРРБ/ се работи по 16 проекта, от които 14 са на етап през 2018 год. да започнат реални
дейности за реализацията им, като е подчертала трудностите по включването в Регионалните
прединвестиционни проучвания на населените места под 10000 екв. ж., и че за тях ще се
търсят средства по Оперативна програма „Развитие на селските райони“.
Изказано е било мнение, че процесът на изчистване на проблемите и допуснатите
грешки в списъците с ВиК активи ще е продължителен и ще отнеме 3-4 години.
Дадена е била много добра оценка за работата на оператора „Водоснабдяване и
канализация“ ООД гр. Русе, както и за работата на Асоциацията по ВиК - Русе.
Даде се възможност за изказвания от страна на присъстващите, като думата взе
управителят на ВиК оператора – д-р, инж. Сава Савов.
Първо той благодари за добрата и коректна съвместна работа от страна на общините
и от страна на Асоциацията по ВиК.
Взе отношение по въпроса за собствеността на трансформаторите на помпените
станции, като каза, че всички трансформатори на помпени станции в нашата обособена
територия са собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.
След това, г-н Савов запозна присъстващите с етапа на работа на Регионалните
прединвестиционни проучвания /РПИП/ за водоснабдяване и канализация на обособените
територии. Целта на разработването на споменатите РПИП е да осигури интегриран подход
при планирането и осъществяване на инвестициите, съществено необходими за бъдещото
развитие на ВиК отрасъла в нашия регион и привеждането му в съответствие с
ангажиментите, които нашата страна изпълнява в рамките на членството си в Европейския
съюз.
Като първи етап от РПИП е да бъдат финансирани населените места с над 10000 екв.
жители, а това за нас са гр. Русе и гр. Бяла. В момента работата за гр. Бяла е приключила и
върви работата за гр. Русе, като са преминали три доклада, а четвъртия предстои, при което
окончателния доклад ще е през есента на тази година. За гр. Русе основни набелязани обекти
са, изграждане на нова канализация в кв. Кулата и кв. Долапите, както и подмяна на
водопроводни и канализационни мрежи в центъра на гр. Русе, поради дългогодишната им
експлоатация. За реализацията на този проект в момента търсим съдействието на МРРБ за
тълкователно решение на наредбата за канализациите
В изказването си г-н Савов спомена, че текат обсъждания между МРРБ,
Министерство на финансите и Правителството, като се търсят през други програми
механизми за финансови решения по отношение на селските райони, т.е. населени места
между 2000 и 10000 екв. жители, като например по Оперативна програма „Развитие на
селските райони“.
В етап на приключване са разработваните от консултантите апликационни форми,
като през 2018 год. се предвижда избор на изпълнители.
В края на тези проекти, разработвани от МРРБ, ще имаме едно всеобхватно общо
регионално прединвестиционно проучване, с което следва да се съобразяваме в бъдещите
инвестиционни планове.
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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 извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията
по ВиК-Русе, като благодари на всички участвали в подготовката и провеждането му.
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