АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ
Рег.№ ВиК-01-49/18
07.02.2019 год.
ПРОТОКОЛ
№ 1
от Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”
ООД гр. Русе, проведено на 25.01.2019 г. от 11.00 часа в зала № 1 в сградата на
Областна администрация - Русе
Днес, 25.01.2019 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/.
Преди официалното откриване на заседанието главния секретар на Асоциацията по
ВиК г-н Пламен Спасов поиска да внесе уточнения пред присъстващите по някои аспекти от
организацията на заседанието, поради изразени недоволства от страна на някои представители
на общини.
Главният секретар уточни, че с писмо до Председателя на Асоциацията № К-3647, след
обяд на 11.12.2018 г., на основание чл.3, т.3 от сключения Договор, „ВиК“ ООД – Русе е
поискало съдействие и спешно свикване на извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК – Русе за съгласуване и приемане на решения по четири въпроса, във
връзка с кандидатстването на Оператора в процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
Към писмото е бил приложен и проект на Допълнително споразумение към Договора с
изричната забележка, че текстът му е предварително съгласуван и одобрен от МРРБ.
На следващия ден 12.12.2018 г. е била изпратена на хартиен носител официална покана
за свикване на 16.01.2019 г. извънредно заседание с обявен дневен ред, точно с посочените от
Оператора текстове на въпросите за разглеждане, като в 15,50 часа същия ден на електронната
страница на Областна администрация, в раздела на АВиК-Русе са обявени поканата и
материалите по дневния ред. Спазен е бил изискуемия се от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по ВиК /Правилника/ минимален 30-дневен срок за дата на
свикване представяне на материалите.
Същия ден са били изпратени и исканията за мандат на държавата до МРРБ и МОСВ,
заедно с материалите по дневния ред.
С писмо до Председателя на Асоциацията от 14.12.2018 г. /петък/ в 16:00 часа „ВиК“
ООД-Русе е изпратил нов вариант, на проект на Допълнително споразумение към Договора,
предложен от групата сключила договор с МРРБ за правни услуги.
На 17.12.2018 г. /понеделник/ в писмена форма до собствениците и до МРРБ и МОСВ, а
в 14:25 часа същия ден и на електронната страница на Областна администрация е била обявена
новата версия на Допълнително споразумение към Договора. В 14:28 часа същата е била
изпратена и по електронна поща на собствениците на ВиК системи и съоръжения, публична
собственост.
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Във връзка с изразената невъзможност за организиране на сесия на Общински съвет
Русе и други големи общини във времето до определената дата 16.01.2019 г. за заседание на
Асоциацията, след консултация с Оператора, Председателя на Асоциацията е обявил нова дата
за заседанието – 25.01.2019 г., за което на 18.12.2018 г. писмено са били уведомени
собствениците, МРРБ и МОСВ, като в 14:14 часа е изпратена по съответните им електронни
пощи, а в 14:20 часа на същата дата промяната е обявена и на електронната страница на
Областна администрация.
В 10:56 часа на 27.12.2018 г. по електронната поща на Асоциацията от МРРБ е бил
изпратен последен вариант на Допълнително споразумение към Договора. Същият ден, до
собствениците, МРРБ и МОСВ, със съпроводителни писма подписани от главен секретар и в
13:06 часа по съответните им електронни пощи е бил изпратен този последен вариант, а в
13:10 часа е обявен и на електронната страница на Областна администрация-Русе.
Очевидно е, че Председателят и служителите от Асоциацията по ВиК - Русе в
конкретния случай са действали максимално бързо, адекватно и законосъобразно спрямо
възникналите ситуации и г-н Спасов, като главен секретар на Асоциацията смята, че същите
не носят отговорност за създалото се напрежение в общините и Общинските съвети по повод
гласуване материалите по дневния ред на извънредното заседание.
Г-н Спасов увери, че всичко цитирано до тук е документирано и включено в досието на
настоящото заседание и може да бъде проверено.
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
Галин Григоров - Областен управител на област Русе и Председател на Асоциация по ВиК Русе, съобщи, че при откриване на заседанието в залата присъстват като мандатоносители
представителят на държавата и представители на четири общини, притежаващи общо 90,63 %
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 по-малко от две трети от всички гласове, т.е. 66,67 %, е спазено.
Председателстващият напомни, че заседанието на Общото събрание е открито за
представители на средствата за масова информация и обществеността и им благодари за
присъствието.
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 Тодоров Григоров - Областен управител на област Русе и Председател на
Асоциацията по ВиК – Русе,
2. Евгени Георгиев Димов – зам.- кмет на Община Бяла,
3. Георги Великов – зам.-кмет на община Две могили,
4. Димитър Наков – зам.- кмет на Община Русе,
5. Михаил Чиликов – зам.-кмет на Община Сливо поле,
като наличието на мандатност за присъстващите произтича от:
- за държавата – на г-н Галин Тодоров Григоров е даден мандат с Решение № РД-02-1444/16.01.2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да представлява
държавата на днешното заседание на Общото събрание, притежавайки 35% от всички гласове,
а от Министъра на околната среда и водите с полученото пълномощно № 26-00765/22.01.2019 год..
- За общините присъстващите мандато-носители по решение на Общинските съвети
са както следва:
= г-н Евгени Георгиев Димов – зам.-кмет, представлява община Бяла, съгласно
Решение № 590 по Протокол № 54 / 28.12.2018 г. на Общински съвет - Бяла, като има 3,72%
участие в разпределението на гласовете.
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= г-н Георги Великов – зам.-кмет, представлява община Две могили, съгласно
Решение 907 по Протокол № 46 / 28.12.2018 г. на Общински съвет Две могили, като има
2,61% участие в разпределението на гласовете.
= г-н Димитър Наков – зам.-кмет, представлява община Русе, съгласно Решени №
1047 по Протокол № 41 / 24.01.2018 г. на Общински съвет - Русе, като има 46,30 % участие в
разпределението на гласовете.
= г-н Михаил Чиликов – зам.-кмет на община Сливо поле и представлява община
Сливо поле, съгласно Решение № 481 по Протокол № 48 / 20.12.2018 г. на Общински съвет Сливо поле, като има право на 3,00 % участие с глас при вземане на решения.
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 присъстват Управителят на „ВиК” ООД – Русе - д-р, инж.
Сава Савов, заместник областния управител на Област Русе – г-н Валентин Колев, както и
служители на Областна администрация – Русе, осигуряващи логистично настоящото
заседание.
Заседанието на Общото събрание, съгласно чл. 12, ал. 7 от Правилника е открито и за
представители на средствата за масова информация и обществеността, като на днешното
заседание присъстват представители на пресата и телевизионен канал „КИС-13“ гр. Русе.
На основание чл. 12, ал. 6 от Правилника, след взето решение от събранието може да
се изслушват и посочените по-горе външни представители – служители на Асоциацията и
управителя на Оператора. 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
67,97 % дялово участие в общото разпределение на гласовете, след което обяви заседанието
за открито и пожела ползотворна работа на членовете на Асоциацията по ВиК-Русе.
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 – главния секретар - г-н Пламен Спасов. Предложението беше
прието със 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, което беше прието единодушно от присъстващите членове.
Напомнено беше, че г-н Спасов много подробно е разяснил организацията на това
извънредно заседание, при което е станало ясно, че са изпълнени изискванията на чл. 10, ал.
2 до ал. 6 вкл. от ПОДАВиК.
Беше обявено от председателстващият, 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
04.01.2019 год. не са били повдигнати от членовете на Асоциацията, допълнителни въпроси
за разглеждане в нови точки от дневния ред.
Председателстващият прочете на членовете на Асоциацията първоначално обявения
проект за дневен ред:
1. Приемане обхвата на изготвените Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/,
на агломерация над 10 хил. еквивалент жители /град Русе/ във връзка с кандидатстване на
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„ВиК“ ООД-Русе, в качеството му на Оператор, в процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане на ВиК
инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
2. Приемане и подписване на Допълнително споразумение към Договора за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне
на водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 01.01.2016 г., във връзка с
кандидатстване на „ВиК“ ООД-Русе, в качеството му на Оператор, в процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане на
ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
3. Приемане да бъдат предоставени на „ВиК“ ООД Русе подписаните от Председателя
на Асоциацията по ВиК – Русе два броя декларации по образец във връзка с кандидатстване
в процедура за директно предоставяне на ВиК оператора на безвъзмездна финансова помощ
№ BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“, както следва:
3.1. Декларация, че включените в проектното предложение дейности, съответстват на
чл.198н, ал.1 от ЗВ и като такива са в съответствие с регионалния генерален план за ВиК за
обособената територия.
3.2. Декларация, че инвестициите, включени в проектното предложение на ВиК
оператора са в съответствие с клаузите на сключения между страните договор по чл.198п,
ал.1 от ЗВ.
4. Даване на съгласие „ВиК“ ООД-Русе да изтегли заем в размер на 3 /три/ млн. лева, с
цел реализиране на инвестиционното намерение за подмяна на довеждащ водопровод от
Помпена станция 1—ви подем до с. Борисово, захранващ гр. Сливо поле и с. Борисово,
поради високото ниво на загубите на същия.
Г-н Григоров напомни, че с Решение № РД-02-14-44/16.01.2019 г. министъра на
регионалното развитие и благоустройството е изразил становището на държавата по
обявения проект за дневен ред, като по две от така прочетените точки – първа и трета, е
обявил, че темите им не попадат в обхвата на компетенциите на общото събрание на
Асоциациите по ВиК, определени със Закона за водите и Правилника, поради което те не
подлежат на гласуване.
Съгласно чл. 16 от Правилника, Председателят на Асоциацията взема решения по
всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.
В тази връзка не се дава изричен мандат на Председателя на Асоциацията по ВиКРусе по тези две точки от предложението за дневен ред.
По повод горното, председателят предложи коригиран /с отпадане на двете точки/
проект за дневен ред, който е с теми в правомощията на общото събрание на Асоциацията по
ВиК-Русе и подлежи на гласуване и вземане на решения, и които Общинските съвети са
обсъдили, взели решения и предоставили мандати, както следва:
1.
Одобряване текста и подписване на Допълнително споразумение № 1 към
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 01.01.2016 г., сключен
между Асоциацията по ВиК – Русе и „ВиК“ ООД-Русе, по повод в качеството му на
Оператор, да участва в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“
2.
Даване на съгласие „ВиК“ ООД-Русе да изтегли заем в размер на 3 000 000
/три милиона/ лева и да реализира инвестиционно намерение за подмяна на довеждащ
водопровод от Помпена станция 1—ви подем до с. Борисово, захранващ гр. Сливо поле и с.
Борисово, с цел отстраняване високото ниво на загубите на същия.
3.
Други
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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: „Одобряване текста и
подписване на Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 01.01.2016 г., сключен между
Асоциацията по ВиК – Русе и „ВиК“ ООД-Русе, по повод в качеството му на Оператор,
да участва в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“
Председателят г-н Григоров поясни, че проекта на Допълнително споразумение № 1
е подготвен от специализирана група по сключен договор с МРРБ, съобразено с
индивидуалностите на нашия Договор с оператора и специфичностите на конкретните
технологични условия за гр. Русе, установени чрез извършеното Регионално
прединвестиционно проучване. Напомни, че преди заседанието - по дати и часове – г-н
Спасов е обяснил претърпените измененията по проекта за Допълнително споразумение № 1
към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в сила от
01.01.2016 г., които са били наложени от междувременно настъпили доуточнения от МРРБ в
съответствие с изискванията на Европейските институции, относно процедурата по
кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г. в направление „Изграждане на ВиК инфраструктура“.
Асоциацията по ВиК – Русе е поискала както от мандатоносителите на публичната
общинска собственост за ВиК активите, така и от министрите на МРРБ и МОСВ за мандат от
страна на държавата, по предложеното Допълнително споразумение да бъде дадено
становище и мандат по всеки един текст от него, с цел ако някой текст не се приеме, то да не
се спира приемането на останалите текстове от предложеното Допълнително споразумение.
В полученото становище за мандат от страна на държавата обаче е изразено
изрично мнението да се одобри текста като цяло на предложеното Допълнително
споразумение № 1 към Договора и да се подпише същото от мен, в качеството ми на
Председател и представляващ Асоциацията по ВиК - Русе.
Преди да даде думата на представителите на членовете на Асоциацията по ВиК –
Русе, г-н Григоров даде думата на управителя на „ВиК“ ООД-Русе за да запознае подробно
присъстващите с проекта, по който дружеството ще кандидатства за безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в направление „Изграждане на
ВиК инфраструктура.“
Г-н Сава Савов, управител на „ВиК“ ООД-Русе, благодари на присъстващите за
демонстрираната експедитивност при осигуряване на необходимата документация във
връзка с изпълнението на амбициозната задача, която си е поставила „ВиК“ ООД-Русе, в
средата на м. февруари 2019 г. да внесе проектното предложение по Оперативната програма.
Основния ефект от инвестицията по този проект ще бъде за гр. Русе, който фактически е
единственото населено място с над 10 хил. еквивалент жители в обособената територия, като
се предвижда постигане на 100 % свързаност към канализацията на града. В кварталите
Средна кула и Долапите ще се изгради канализационна мрежа, а в т.нар. Нова махала на гр.
Русе, няколкото колектора ще отвеждат към градската пречиствателна станция отпадните
води, които сега не са свързани към канализационната мрежа на града, а директно са
заустени в река Русенски лом, така тези квартали ще получат своята свързаност към
градската канализация. Реализирането на проекта ще доведе до 100% покриване територията
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на града с канализационна мрежа, отвеждаща към пречиствателната станция, а така също и
100 % пречистване на всички отпадни води. Третата цел на инвестицията за гр. Русе е
намаляване на сегашните загуби вариращи около 51%, на амбициозните 32 %, което ще се
постигне чрез подмяна както на довеждащата водопроводна мрежа, така и на улична
водопроводна мрежа.
Господин Савов описа основните дейности по проекта в следните пет основни
обекта:
Подмяна на чугунен водопровод ф100 и ф200 с чугун ф100 удължена със 117 м. и с
чугун ф200 удължена с 260 м. от ул. Тервел по ул. Църковна независимост. Този водопровод
е включен в обхвата на проекта и вече е реализиран със собствени средства от ВиК
дружеството, предстои въвеждането му в експлоатация, след което „ВиК“ ООД-Русе ще
кандидатства по програмата, с което ще възстанови вложените собствени средства. Това е
било необходимо, тъй като Община Русе изпълнява свой проект за ремонт на тези улици и са
били съвместени с подновяването на водопроводната врежа в тях, за да няма последващо
ровене по реконструирани вече улици и така да се пречи на работата на общината.
Приоритет на проекта е реконструкция на ВиК мрежи в централна градска част на
стойност 19 082 973 лева. Това са 47 улици, съгласувани с Община Русе, които попадат в
обхвата и на проекта на общината, реализиран със заемни средства, за ремонт на улици в
централна градска част.
Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе с два подобекта:
= реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи на стойност
8 451 226 лева
= реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове на стойност 21 542 735
лева.
Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС 1-ви подем
/района на Мототехника, кръстовището за с. Николово/ до ПС 3-ти подем /стария разградски
път/. Тези довеждащи водопроводи, от които зависи надежността на водоснабдяването на
целия гр. Русе плюс кварталите Средна кула, Долапите и Басарбово, ще бъдат подменени и
по този начин ще се гарантира устойчивост на водоснабдяването и високо качество на
услугата, без прекъсване от аварии на водоподаването.
Втори по приоритет е обекта реконструкция и изграждане на ВиК мрежи в кварталите
Средна кула и Долапите и изграждане на довеждащ колектор и реконструкция на прилежаща
ВиК мрежа на обща стойност 36 220 674 лева. В двата квартала ще бъде изградена както
смесена така и дъждовна канализация, съобразно особеностите на кварталите. Ще има чисти
дъждовни клонове отвеждащи само дъждовните води и те ще бъдат заустени в река Русенски
Лом. Ще има и смесена канализация, която ще отвежда отпадните води в градската
пречиствателна станция, отделно ще има преливници за дъждовни води от тази смесена
канализация. Особеностите на терена и отдалечеността на двата квартала от гр. Русе, както и
невъзможността за изграждане на 100 % гравитачна канализация и с цел намаляване на
разходите за реализиране на тази канализация ще бъдат изградени общо 14 броя канални
помпени станции, които ще служат за повдигане на нивото. Така проекта ще бъде реализиран
на сравнително по-малка дълбочина, с по-малко изкопни работи и съответно с по-малки
разходи. Каналните станции ще бъдат от модерен тип, вкопани в пътното платно, почти няма
да се забелязват, ще бъдат с автоматично сепариране на твърдите отпадъци и са съвременно
решение на канализационна система. За сега такива канализационни системи в нашата
страната няма, има реализирани в гр. Букурещ – Румъния.
Като интересен детайл в проекта се посочи, че за първи път ВиК дружеството в гр.
Русе ще изгради система за мониторинг на дъждовните води и ще бъдат измервани
количествата дъждовни води, които преливат при смесените канализации.
Управителят на ВиК дружеството запозна присъстващите с начините на финансиране
на проекта, като изтъкна, че общата стойност на проекта е 111 152 718 лева, от които за
82 299 158 лева ще се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
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програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в направление „Изграждане на ВиК инфраструктура“,
националния публичен принос или съфинансирането от държавата е за 14 523 381 лева и
съфинансирането от бенефициента „ВиК“ ООД-Русе е чрез заемни средства за 14 330 179
лева.
Веднага г-н Савов увери представителите на общините и държавата, че този заем
на ВиК дружеството от 14 млн. лева няма да окаже влияние върху цената на услугата. Това е
защото в момента в цената на услугата и в промяната й е включено изплащането на кредит от
16 млн. лева, който дружеството изтеглило през 2006 г. за реализиране на проекта по
програма ИСПА. Изплащането на този кредит приключва през 2021 г., като до сега не е
имало забавяне по погасяването му към Европейската банка за възстановяване и развитие
/ЕБВР/. Към настоящия момент има уверение от ЕБВР, че ще бъде отпуснат новия кредит с
договорен три годишен гратисен период, като за времето през което не се ползва се заплаща
съвсем минимална такса за ангажимента. Поради това, не би следвало цената на услугата да
бъде повлияна от новия кредит и дружеството няма да допусне да се предизвиква
недоволството на гражданите.
Председателстващият прикани и присъстващите членове на Асоциацията да
изразят своите мнения и съображения по предложеното Допълнително споразумение № 1
към Договора, имайки предвид решенията на своите общинските съвети. Изказвания не
последваха. Г-н Григоров се обърна към служителите на Асоциацията по ВиК-Русе дали са
проверили мандатите по Решенията на Общинските съвети и дали са отразени текстове,
които да не приемат това предложение.
Отговор даде г-жа Радкова, като обясни, че в Решението на Общински съвет Сливо
поле е бил разгледан и приет втория вариант на проект за Допълнително споразумение № 1, а
не третият, поради това, че сесията се е провела на 20.12.2018 г., а последният вариант е
изпратен от МРРБ на 27.12.2018 г., след което не е имало сесия на Общинския съвет.
Председателят на Асоциацията по ВиК – Русе прочете за гласуване по Първа
точка от приетия дневен ред следния текст на предложение за решение: „Членовете на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на територията, обслужвана от „ВиК“ ООД –
Русе, приемат решение за одобряване текста и подписване на Допълнително
споразумение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги в сила от 01.01.2016 г., сключен между Асоциацията по ВиК – Русе и „ВиК“
ООД-Русе, по повод в качеството му на Оператор, да участва в процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане
на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Предложението беше гласувано с 87,63 % „за“ от присъстващите членове на
Асоциацията, без гласове „против“ и без гласове „въздържали се“ /гласът на Община Сливо
поле не се призна, поради изтъкнатите причини/, 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.
Г-н Галин Григоров прикани г-н Сава Савов, управител на „ВиК“ ООД-Русе
взаимно да подпишат Допълнителното споразумение № 1 към вече сключения Договор.
Допълнителното споразумение № 1 се подписа в присъствието на членовете на
Общото събрание на Асоциацията и гостите в три еднакви екземпляра – по един за
страните и един за МРРБ, като стана неразделна част от Договора.
Работата на заседанието продължи с точка Втора от дневния ред: „Даване на
съгласие „ВиК“ ООД-Русе да изтегли заем в размер на 3 000 000 /три милиона/ лева и
да реализира инвестиционно намерение за подмяна на довеждащ водопровод от
Помпена станция 1—ви Подем до с. Борисово, захранващ гр. Сливо поле и с. Борисово,
с цел отстраняване високото ниво на загубите на същия.“
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Председателят прикани присъстващите към изказвания, такива не последваха от
членовете на Асоциацията и по искане на управителя на ВиК дружеството му беше дадено
право да разясни целта на искането на оператора.
Г-н Савов, управител на „ВиК“ ООД-Русе поясни, че втората част на
Регионалните предпроектни инвестиционни проучвания ще продължат в агломерациите с
под 10 хил. еквивалент жителя и този обект е във връзка с едно от тях. Беше казано, че в
момента този довеждащ водопровод дава загуби от около 60 %, а отстраняването на всяка
една авария по него предизвиква голям дискомфорт на населението на гр. Сливо поле и с.
Борисово. Беше дадено уверение, че подмяната на този довеждащ водопровод ще
стабилизира водоподаването в двете най-големи населени места в общината.
Управителят на ВиК дружеството обясни, че в другите общини от обособената
територия, със съвместни усилия на собствениците и ВиК оператора, довеждащите
водопроводи са подменени и надежността на водоснабдяването е гарантирана. Никоя друга
община не може да се оплаче, че е останала продължително време без водоподаване – каза гн Савов. Дори голямата авария на довеждащия водопровод в община Ценово през тази зима
не е довела до спиране на водоподаването, поради изградените допълнителни мощности.
През 2018 г. са били подменени 32 км. магистрални водопроводи в обособената територия и
въпреки това оставали два проблемни участъка – този за Сливо поле и Борисово, който ще се
подмени със сравнително малко средства, и втория магистрален водопровод от Батин –
Батинската водоснабдителна система чак до община Ценово, изграден в много труден скатов
терен, за който е необходим огромен ресурс. Г-н Савов увери, че занапред ще се търсят
финансови решения за подмяната му. Най-проблемния участък от него за около 500 м. ще
бъдел подменен още тази година със собствени средства на дружеството.
Тъй като ЕБВР осигурявала заемни средства не само по Оперативна програма
„Околна среда“, но и извън нея, ВиК дружеството се било насочило отново към нея за този
заем от 3 млн. лева, тъй като нейните ресурси са най-евтините. В момента погасявания
кредит от дружеството към банката бил с 1,6 % лихва, каквато нито една друга банка не
предлага. Средствата за отпусканите заеми от ЕБВР се осигурявали от създадения „Фонд на
фондовете“, който ще финансира реформата във ВиК сектора у нас.
Управителят на „ВиК“ ООД-Русе обясни, че за изтегляне на кредита ще бъде
необходимо не само решението на Асоциацията по ВиК, но и решението на Общото
събрание на съдружниците на дружеството, в което по стечение на обстоятелствата се
препокриват същите членове – общините от обособената територия и държавата.
В заключение г-н Савов потвърди обстоятелството, че гражданите няма по
никакъв начин да усетят в цената на услугата и този ползван заем от 3 млн. лева, тъй като в
момента ползвания заем е вече включен. Той изтъкна факта, че дружи ВиК дружества в
страната, които нямат собствени средства и трябва да изтеглят заем, следва да изискат през
КЕВР включването им в цената на услугата, докато при „ВиК“ ООД-Русе това е станало още
през 2005 г.
Поради не последвали други изказвания, председателят предложи, по Втора точка
от дневния ред, за гласуване следния текст на предложение за решение: „Членовете на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на територията, обслужвана от „ВиК“ ООД –
Русе дават съгласие на основание чл. 198в, ал.4, т. 2 от Закона за водите, при
съответствие с чл. 198н, ал. 1 от Закона за водите и при изпълнение на изискванията на
чл. 8.3. /д/ от Договора сключен между Асоциацията по ВиК-Русе и „ВиК“ ООД-Русе, в
качеството му на Оператор да изтегли заем в размер на 3 000 000 /три милиона/ лева и
да реализира инвестиционно намерение за извършване подмяна на довеждащ
водопровод от Помпена станция 1—ви Подем до с. Борисово, захранващ гр. Сливо поле
и с. Борисово, с цел отстраняване високото ниво на загубите на същия.“
Предложението беше гласувано с 90,63 % „за“ от присъстващите членове на
Асоциацията, без гласове „против“ и без гласове „въздържали се“ , с което беше изпълнено
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изискването на чл. 198 в, ал. 9 от Закона за водите /ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./
предложението за решение стана Решение по Втора точка от дневния ред на заседанието.

и

По Трета точка от дневния ред „Други“ председателстващият даде думата на
главния секретар на Асоциацията, който да сподели свои наблюдения относно работата по
сключения с ВиК оператора Договор.
Г-н Пламен Спасов се обърна към присъстващите с думите, че неговото
изказване ще бъде само по два основни въпроса от съвместната работа, а именно:
Първо, приемане на извършените през 2018 г. от оператора инвестиции във ВиК
активи, публична собственост
Г-н Спасов напомни, че на 22.01.2019 г. Председателят на Асоциацията е
уведомил всички членове с писмо, че в назначените от тях комисии за проверка на
извършените през 2018 г. от оператора инвестиции във ВиК активи, публична собственост,
като представител на Асоциацията следва да бъде включен само инж. Петър Петров. За
представителите на ВиК оператора, се изрази предположение, че вече са уточнили по места
лицата за всяка община, както и Областна администрация за публичната държавна
собственост.
Такива заповеди следва да бъдат издадени от всички кметове и от Областния
управител, като копия от тях следва да се предоставят и в Асоциацията.
Асоциацията разчита Операторът да предостави на всички собственици списъците
с извършените инвестиции до края на този месец, за да може в началото на месец февруари
комисиите да започнат проверките си.
В помощ на собствениците Асоциацията ще предостави по електронна поща на
всяка община и на Областна администрация изготвения от Асоциацията регистър на
плановите и аварийни дейности извършени от Оператора през 2018 г.
Напомнено беше, че след като комисиите по общини потвърдят пред кмета в
протокол възможността за приемане на конкретните инвестиции, то следва да се изготви
предложение до Общинските съвети за вземане на решение и приемане на конкретните
инвестиции в собственост на общината и предоставянето им чрез Асоциацията по ВиК-Русе
на „ВиК“ ООД-Русе за стопанисване, поддържане и експлоатация и приобщаването им към
Приложение № 1 на сключения Договор.
След влизане в сила на съответното Решение на Общинския съвет, следва да се
подпише приемо-предавателен протокол от съответния кмет, като представител на
собственика и управителя на ВиК Оператора.
С писмо до Асоциацията по ВиК-Русе собствениците - общини и държава следва да
предоставят списък на приетите и балансово заведени на отчет инвестиции по образеца на
Приложение № 1, подписан от гл. счетоводител и кмет /респ. Областен управител/, като
приложат копия от протоколите, решенията и приемо-предавателните протоколи, с искане
новите активи, публична собственост да бъдат предоставени на „ВиК“ ООД-Русе по
Договора.
Подробни указания от МРРБ и от Асоциацията, както и образци на необходимите
за създаване документи по този въпрос са били изпратени още през 2017 г.
Напомнено беше, че назначените комисии ако не приемат дадена инвестиция за
напълно извършена, следва до посочат в протокола срок, в който Операторът да изпълни
указанията на комисията. Също така, ако дадена инвестиция не бъде приета, то в
протоколите следва да се отбележат причините за това.
За да може инж. Петър Петров, експерта по ВиК при Асоциацията, да провери
документацията за извършените инвестиции, намираща се в Оператора и провери на място
съответната видима инвестиция, то той като член на всичките комисии ще се свърже с
представителите на собственика от всяка комисия и ще уточни с тях конкретното време на
проверките.
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На второ място, главния секретар на Асоциацията обърна внимание, че следва да
продължи работата /както от собствениците така и от Оператора/ по установяване наличието,
годността и необходимостта от експлоатация на ВиК активите, първоначално приети по
Договора, поне тези на видимо ниво. Приложенията по Договора трябва да се освободят от
неексплоатирани, негодни или липсващи активи, а и балансите на собствениците са
утежнени с тях.
Г-н Пламен Спасов напомни, че вече е уведомил присъстващите на предишното
общо събрание, че служителите от Асоциацията са извършили документално засичане между
вписаните в Приложение № 1 към Договора активи и тези отразени в предоставените от
Областна администрация налични актове за собственост. Излезли са много въпросителни за
проверка. Към момента установеното е изпратено само на Оператора, с цел да извърши свои
проверки и се изяснят възникналите въпроси.
Главният секретар изрази становище, че не би следвало собствениците на ВиК
активите да не са запознати с възникналите за изясняване въпроси по тяхната собственост, а
и те биха могли на място да си извършат проверките – примерно отразена в Приложение № 1
ограда, трафопост, помпена станция и т.н. съществува ли или не, видимо годна ли е или не за
експлоатация.
В тази връзка г-н Спасов увери, че ще бъде изпратено и на собствениците
установеното за приетите вече активи, с цел да се изяснят възникналите въпроси и се
актуализират списъците по приложенията към Договора.
Председателстващият прикани присъстващите за други изказвания, при което
думата поиска управителят на ВиК оператора г-н Сава Савов.
Г-н Савов обърна внимание на представителите на общини, че в брой № 1 на ДВ е
публикувано изменението на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, касаещо най-вече
две направления – сервитутите и изходните данни, които оператора даваше на инвеститора,
тази информация вече се движи между общините и оператора служебно, без оператора да
контактува с инвеститорите. Има случаи, в които Оператора не би следвало да взема такси за
изходни данни. Във връзка с влезлите в сила изменения на ЗУТ, трябвало да се приемат две
наредби – една на МРРБ за приложение на сервитутите и една наредба на КЕВР за
регулиране цените на услугите извършвани от ВиК оператора по отношение на таксите за
изходни данни за инвестиционните намерения, предварителни проучвания и т.н. Това, което
ще произтече от Наредбата за сервитутите било, че значително ще бъде облекчен процеса по
подмяна, реконструкция и модернизация на водопроводи в границите на сервитута. Тогава
строителните книжа като обем щели значително да намалеят, като така се даде по-голяма
свобода за реализиране на инвестиции.
Община Русе вече била започнала да работи по изменението на ЗУТ и ВиК
дружеството е получило първото искане за служебно предоставяне на изходни данни. Г-н
Савов наблегна, че останалите общини също трябва да имат предвид измененията на ЗУТ, че
инициативата е вече в тях, а не в оператора, защото те са собственици на ВиК системите и
съоръженията, както и държавата. Собственика взема решения и предприема действия, а
оператора помага само с информация.
Думата поиска и г-н Наков, зам.-кмет на Община Русе. Той поясни, че
ръководството на общината е върнало поне 10 некоректни искания от влизане в сила
изменението на ЗУТ и затова при ВиК оператора има постъпило само едно искане. Обърнато
беше внимание от г-н Наков към колегите му, да изискват по-голяма конкретика при
заданията, не само по отношение на ВиК, но и по ЕЛ и т.н. Той отправи своите адмирации
към ВиК сектора за постигнатите изменения по отношение на сервитутите.
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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 г-н Галин Григоров закри извънредното заседание на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК - Русе, като благодари на всички участвали в подготовката
и провеждането му.
Неразделна част от настоящия протокол е присъствения списък със саморъчно
вписани имена, длъжност и подписи, заверен от главния секретар на Асоциацията по ВиКРусе, като преброител.
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр за съхранение в досие № ВиК01-49/ 2018 г.-2019г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД - РУСЕ

/П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ

Преброител:
Пламен Спасов
Гл. секретар на АВиК-Русе
06.02.2019 г.

Изготвил протокола:
Йорданка Радкова,
Финансов експерт в АВиК – Русе
06.02.2019 г.

/п/

/п/

7000 Русе, пл. “Свобода” № 6, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092,
e-mail: аvik@ruse.bg, web: ruse.bg

