АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ
Рег.№ ВиК-01-6
07.03.2018 год.
ПРОТОКОЛ
№ 1
от Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”
ООД гр. Русе, проведено на 26.02.2018 г. от 13.30 часа в зала № 1 в сградата на
Областна администрация - Русе
Днес, 26.02.2018 г. от 13.30 ч. в зала № 1 в сградата на Областна администрация гр. Русе
се проведе 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/.
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 шест общини, притежаващи общо 94,87 % 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, е спазено.
Председателстващият напомни, че заседанието на Общото събрание е открито за
представители на средствата за масова информация и обществеността и 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 Григоров - Областен управител на област Русе и Председател на Асоциацията
по ВиК – Русе,
2. Евгени Димов – заместник кмет на Община Бяла,
3. Божидар Борисов – кмет на община Две могили,
4. Пламен Дончев – заместник кмет на Община Иваново,
5. Димитър Наков – кмет на Община Русе,
6. Михаил Чиликов – заместник кмет на Община Сливо поле,
7. Цветомир Петров – заместник кмет на Община Ценово,
като наличието на мандатност за присъстващите произтича от:
- за държавата – на г-н Галин Тодоров Григоров е даден мандат с Решение № РД-02-14194/ 23.02.2018 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 № 2600-945/23.02.2018 год..
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- 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 № 442 по Протокол № 41 /22.02.2018 г. на Общински съвет - Бяла, като има 3,72%
участие в разпределението на гласовете.
= г-н Божидар Борисов – кмет, представлява община Две могили, съгласно Решение
№ 730 по Протокол № 35 / 23.02.2018 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 № 357 по Протокол № 34 / 22.02.2018 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 №
769 по Протокол № 31 / 22.02.2018 г. на Общински съвет - Русе, като има 46,3% участие в
разпределението на гласовете.
= г-н Михаил Чиликов – зам.-кмет на община Сливо поле и представлява община
Сливо поле, съгласно Решение № 377 по Протокол № 36 / 22.02.2018 г. на Общински съвет Сливо поле, като има право на 3 % участие с глас при вземане на решения.
= г-н Цветомир Петров – зам.-кмет, представлява община Ценово, съгласно Решение
№ 284 по Протокол № 43 / 08.02.2018 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 6 /шест/ броя общини, които заедно с представителя на
държавата, са носители на 94,87 % 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 66.67 %.
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, както и заместник областния управител на Област Русе – г-н Валентин Колев и
други служители на Областна администрация – Русе, осигуряващи логистично настоящото
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
71,15 % 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 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, което беше прието единодушно от присъстващите членове.
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Напомнено беше, че покана за провеждане на заседанието с дневния ред е изпратена
на членовете на Асоциацията с писмо с обратни разписки № ВиК-01-6/ 19.01.2018 г., като е
публикувана на електронната страница на Областна администрация – Русе на 22.01.2018
год.. Уведомяването на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и
Министерството на околната среда и водите, с цел получаване на мандат за позицията на
държавата по точките от дневния ред е извършено с писмо № ВиК-01-6 от 31.01.2018 г..
Допълнителни материали по дневния ред са били предоставени на МОСВ с писмо № ВиК01-6/ 02.02.2018 г.. На членовете на Асоциацията по ВиК-Русе са били изпратени на
31.01.2018 год. по електронна поща материалите по дневния ред на заседанието и са
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 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
08.02.2018 год. не са били повдигнати от членове на Асоциацията, допълнителни въпроси за
обсъждане в дневния ред.
Г-н Григоров заяви, че няколко часа преди събранието е получил по електронна
поща упълномощаването си от министъра на околната среда и водите, а в края на работния
ден в петък, мандата си от министъра на регионалното развитие и благоустройство.
Поради тази причина на членовете на Асоциацията беше предложен проекта за
дневен ред, в следния му вид:
1. Приемане на Отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 година.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК - Русе
2. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за
2017 година
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК – Русе
3. Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК-Русе за 2017 год.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК – Русе
4. Приемане на предложения проект за Бюджет на Асоциацията по ВиК – Русе за
2018 година.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК – Русе
5. Съгласуване на общия размер от 3 295 000 лева на предвидените инвестиции в
подробна инвестиционна програма за работата на „ВиК“ ООД-Русе през 2018 година;
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК-Русе
6. 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 Отчета
за дейността на Асоциацията по ВиК-Русе за 2017 год.“.
В изпълнение изискванията на чл. 16, т.3 от ПОДАВиК, Председателят обяви, че е
предоставил с писмо № ВиК-01-4 от 17.01.2018 год. на общините и МРРБ изготвения
подробен Годишен отчет за дейността на Асоциацията през 2017 г., а на МОСВ с писмо №
ВиК-01-6/ 02.02.2018 г., с който членовете вече трябва да са се запознали.
Тъй като отчета се съдържа в 8 листа, Председателят не счете да губи времето на
събранието с препрочитането му.
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Той обяви, че до момента на днешното събрание не е получил въпроси по Годишния
отчет за дейността на Асоциацията за 2017 год., поради което счита, че той е ясен и
удовлетворителен.
Имайки предвид решенията на общинските съвети, в изпълнение изискванията на чл.
16, т. 3 от ПОДАВиК, председателстващият подкани присъстващите да изразят своите
мнения и съображения по предложения Годишен отчет за дейността на Асоциацията за 2017
година.
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 2017 година.”
Предложението беше гласувано със 100 % „за“ от всички присъстващи членове на
Асоциацията, 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 2017 година.“
Отчета за изпълнението на бюджета за 2017 г., заедно с обосновката му са
предоставени на хартиен носител на членовете на Асоциацията и на МРРБ, също с писмо №
ВиК-01-4 от 17.01.2018 год., а на МОСВ с писмо № ВиК-01-6/ 02.02.2018 г..
Председателстващият припомни, че параметрите на приетия бюджет за 2017 г. са
обусловени от определената вноска от държавата в размер на 15000 лева, представляваща
35% от общия приход, който заедно с финансирането от общините общо за 65 %, формира
общите 42 857,14 лева на прихода.
Като остатък от предходните отчетни периоди, получен от осем месечната икономия
от работна заплата за длъжността „главен секретар“, са отчетени 18 041,80 лева.
За периода на 2017 год. са направени общо разходи в размер на 37 561,85 лева, като
общата икономия в края на годината е нараснала с 5 313,69 лева, а именно на 23 355,49 лева.
Видно от Отчета за изпълнението на бюджета за 2017 г. най-голяма икономия от
4575,79 лева е постигната от фонд Работна заплата, в т.ч. и дължимите осигуровки от
работодател, поради тримесечно свободната длъжност на „главен секретар“ и реализирани
31 дена нетрудоспособност /болнични дни/.
Отчетена е икономия от 716,50 лева и от общата издръжка на Асоциацията, като
няма перо по разхода в нея, което да е без реализирана икономия.
Председателят отчете, че при своята работа Асоциацията по ВиК-Русе през 2017 г. е
разходвала средствата по бюджета си изключително предпазливо и пестеливо, с което е
дадена възможност при наложилите се за новата 2018 г. обстоятелства на проверки и
приемане на извършваните от оператора инвестиции, да бъде подпомогната дейността на
Асоциацията и от специалист по сключен граждански договор.
Беше дадената възможност за изказвания, споделяне на мнения или въпроси по
Отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2017 г., но изказвания не постъпиха.
След като изказвания не бяха направени, то по Втора 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 Отчета за
изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 година, заедно с
обосновката му, като утвърждават необходимостта от извършените разходи през 2017
година.”
Предложението беше гласувано със 100 % „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

Работата на заседанието продължи с Трета точка от дневния ред: „Приемане на
Годишния финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 година“.
Годишният финансов отчет /ГФО/ за 2017 г. на Асоциацията по ВиК-Русе е
предоставен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по ВиК, на официалните електронни пощи на общините, както е и
публикуван на интернет страницата на Областна администрация – Русе.
ГФО за 2017 г. на Асоциацията по ВиК-Русе е изпратен на хартиен носител и на
МРРБ и на МОСВ с писмо № ВиК-01-6 от 31.01.2018 г..
Годишният финансов отчет е изготвен съгласно изискванията на МРРБ за видове и
образци форми, като съдържа:
Счетоводен баланс в хил. лева;
Приложение към счетоводния баланс в лева;
Отчет за приходите и разходите в хиляди лева;
Приложение към отчета за приходите и разходите в лева;
Отчет за паричните потоци в хил. лева;
Отчет за промените в собствения капитал в хил. лева;
Председателстващият напомни, че 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.
Г-н Григоров даде думата на присъстващите за мнения и съображения, предвид
решенията на общинските им съвети.
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 по ВиК-Русе за 2017 година.“
Предложението беше гласувано със 100 % „за“ от присъстващите членове на
Асоциацията, 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 предложения проект за Бюджет на Асоциацията по ВиК - Русе за 2018 година“.
Проекта за Бюджет за 2018 г. на Асоциацията по ВиК-Русе е предоставен на
общините съгласно изискванията на чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността
на асоциациите по ВиК /“Правилника“/, на официалните електронни пощи, както е и
публикуван на интернет страницата на Областна администрация – Русе.
Припомнено беше, че на последното извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциацията през миналата година е било взето решение и е предложено на министъра на
регионалното развитие и благоустройството да приеме сумата от 20 000 лева за размер на
вноската на държавата в бюджета за 2018 г. на Асоциацията по ВиК-Русе.
С писмо № 91-00-4/12.01.2018 г. зам.-министъра на регионалното развитие и
благоустройството, г-жа Малина Крумова, в изпълнение изискванията на чл. 21, ал. 2 от
Правилника, е уведомила всички председатели на асоциации в страната, че окончателния
размер на вноската на държавата в бюджетите за 2018 г. на асоциациите е определена до
15000 лева.
Спрямо така определената вноска на държавата, при размер от 15 000 лева за
Асоциацията по ВиК-Русе, се определят и вноските на общините, съставляващи общо 65 %
от финансирането на текущата дейност на Асоциацията, които при нас са следните:
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за Община Борово – 724,29 лева;
за Община Бяла – 1 594,29 лева;
за Община Ветово – 1 474,29 лева;
за Община Две могили – 1 118,57 лева;
за Община Иваново – 1 114,28 лева;
за Община Русе – 19 842,85 лева;
за Община Сливо поле – 1 285,71 лева;
за Община Ценово – 702,86 лева,
или общото финансиране за 2018 година е в размер на 42 857,14 лева.
Напомнено беше, че след приемане на Бюджета за 2018 г. на всяка община писмено
ще бъде посочена дължимата за годината вноска.
След проведени консултации с МРРБ, в предложения в момента проект на бюджет за
2018 година е предвидено Асоциацията по ВиК-Русе да разполага за извършване на
дейността си с 42 857,14 лева от финансиране и 18 302,86 лева от остатък от минали
периоди. Имайки предвид натрупаната икономия от предишните отчетни периоди,
разходната част за 2018 г. е предложена за общо 61 160 лева, с цел усвояване на остатъка от
предходни отчетни периоди, получил се най-вече от намаление на фонд „Работна заплата“ –
липса на плащания за длъжност „главен секретар“ за общо единадесет месеца.
Наложилото се подпомагане дейността на експерта по ВиК за извършване от страна
на Асоциацията, на проверки на място, в реално време, по работата на Оператора по
инвестиционната програма, проверка на документацията по инвестициите и др. дейности във
връзка с тях, е довело до сключване за 2018 г. на граждански договор със специалист.
Предстои и определяне, с участие на Асоциацията, на техническата годност на
неизползвани ВиК съоръжения – публична собственост, с цел евентуалното им бракуване.
Извършването и на тези дейности ще бъде подкрепено, чрез сключването на граждански
договори със съответни експерти. 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 и тези за командировки.
Посочената икономия от 5 052,63 лева в края на 2018 година се предвижда да
осигури необходимите разходи за първите два месеца на 2019 г., до осигуряване на новото
финансиране за 2019 г., каквито са изискванията на чл. 21, ал. 4 от Правилника.
Председателят на Асоциацията в качеството си на Областен управител заяви, че
обмисля въпроса със заповед да прехвърли на Асоциацията по ВиК-Русе едно леко превозно
средство, което да може да подпомага дейността на експертите при наложителните им
проверки на инвестициите на място.
Беше дадена думата за мнения и съображения, предвид решенията на общинските
съвети, но изказвания не бяха направени, поради което по точка Четвърта 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
предложения проект за Бюджет на Асоциацията по ВиК-Русе за 2018 година.“
Предложението беше гласувано със 100 % „за“ от присъстващите членове на
Асоциацията, 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: „Съгласуване на
общия размер от 3 295 000 лева на предвидените инвестиции в подробната
инвестиционна програма за работата на „ВиК“ ООД-Русе през 2018 година“.
Съгласно изискванията на чл. 6.4. от сключения Договор, операторът изготвя Бизнес
план, а като част от него по реда на чл. 6.2., буква „б“ от Договора се изготвя и Подробна
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инвестиционната програма, по начин, който да гарантира поетапно изпълнение на
задължителното ниво на инвестициите за срока на договора.
На Общо събрание от 05.08.2016 г. Асоциацията по ВиК-Русе е обсъдила и приела
Бизнес план на оператора за периода от 2017 г. до 2021 г., в който, в раздел четвърти е
разработена обща Подробна инвестиционна програма по дейности за целия период.
С Указания под № 91-00-87 от 13.10.2017 год. МРРБ посочва, че следва да бъдат
приети от Общите събрания на Асоциациите и Подробни инвестиционни програми за всяка
една година от договорирания период.
Операторът „ВиК“ ООД-Русе още на 08.01.2018 год. е предоставил на Асоциацията
по ВиК-Русе предложение за Подробна инвестиционна програма за 2018 г.. След
проведените разговори с експерти от МРРБ се установило, че формата на предложената
Подробна инвестиционна програма не удовлетворява техните изисквания, като е бил
представен примерен проект на Подробна инвестиционна програма. Този примерен проект е
предоставен на оператора, за да преработи своето предложение за 2018 г. съгласно него.
В предложения от МРРБ примерен проект на Подробната инвестиционна програма
не следва инвестициите да се посочват по конкретни обекти, а по вид публична собственост,
дейности и общини. Посочените инвестиции следва да отговарят на изискванията на
Приложение VIII „Критерии за определяне на инвестициите“ от Договора, като в тях не се
включват дейности по текущи ремонти и поддръжка, а само нови активи, подмяна,
реконструкция и рехабилитация на съществуващи активи.
Представената от „ВиК“ ООД-Русе Подробна инвестиционна програма за 2018 г. е
предоставена на МРРБ и МОСВ с писма от 31.01.2018 г. По отношение на предложената
програма, с писмо получено на 22.02.2018 г., МРРБ е изразила следната позиция:
Предвидените разходи за помпени агрегати в общините Бяла, Ветово, Две могили и
Иваново следва да включват разходи за подмяна на активите, а не за текущ ремонт.
Предвидените инвестиции във ВиК активи на територията на община Бяла следва да
бъдат съобразени с датата на въвеждането на същите в експлоатация и по конкретно с
гаранционните срокове на съоръженията, определени съгласно Наредба № 2 от 31.07.2013 г.
за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. В случай, че тези
активи попадат в минималните гаранционни срокове съгласно Наредбата, предвидените за
тях разходи не следва да бъдат отчитани като инвестиции.
В предоставения мандат от МРРБ към Председателя, като представител на
държавата, за тази точка от дневния ред, правомощията са да се съгласува общия размер на
предвидените инвестиции за 2018 г., отговарящ на задължителното ниво на инвестициите за
2018 г. в сключения Договор между Оператора и Асоциацията, при условие, че Подробна
инвестиционна програма за 2018 г. ще бъде преработена от „ВиК“ ООД-Русе, съгласно
критериите по приложение VIII от Договора и указанията на МРРБ по писмо № 70-00-160/
20.02.2018 г., както и указанията на МОСВ за доизграждане на цялата канализационна
мрежа, с цел повишаване степента на абонати, ползващи услугата отвеждане и пречистване
на отпадъчните води.
От предложението на Оператора се вижда, че е спазил предвидения в Договора
размер на задължителното ниво на инвестициите за 2018 г., а именно 3 295 000 лева, като се
е съобразил и с процентното съотношение на участие на общините в Асоциацията.
След като „ВиК“ ООД-Русе преработи Подробната инвестиционна програма за 2018
год., съгласно указанията на МРРБ и МОСВ, без да се променя общия й размер, то тя ще Ви
бъде предоставена за обсъждане.
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Давам думата и на инж. д-р Сава Савов, управител на „ВиК“ ООД – Русе, за да
доизясни моята презентация и указанията на МРРБ и МОСВ към предложението за
инвестиции във ВиК активи през 2018 год..
Г-н Савов изтъкна че е задължен да вземе думата, защото някои от тълкуванията на
МРРБ не са прецизирани и заяви следното: „За мене тази форма на програма не е подробна
по видове активи, а е рамкова. Ние бяхме направили истински подробна инвестиционна
програма по отделни общини, по конкретни обекти и параметри, но щом принципала иска
такава форма на програмата по дейности, то такава ще бъде.
Не мога да се съглася, че всеки изгорял електромотор на помпен агрегат трябва да ме
накара да закупя нов помпен агрегат, а да не закупя и подменя само електромотора. Не съм
съгласен, че на всяка подмяна на изгоряла част на помпен агрегат, която е за няколко хиляди
лева, трябва да натоварвам ремонтната програма на дружеството, вместо да се отрази в
частта за инвестиции. Не може за всеки изгорял електромотор да се закупува нова помпа за
десетки хиляди лева, за да се отчете като инвестиция. Добрите икономически параметри на
дружеството ще се провалят още на първия месец при такава следвана политика.
Второ, строителните ремонти не са приумица на дружеството, а са по указание на
здравен орган. Имаме над 10 хлораторни помещение и помпени станции /ПС/, на които
съгласно наредбата на Министерството на здравеопазването трябва да бъдат извършени
строителни ремонти. И не мога до безкрай да товаря ремонтната програма на дружеството
със строителни ремонти на покриви на ПС или укрепване на ПС, какъвто е случая с ПС
Фотула в община Борово, която беше почти пропаднала и поставихме под заплаха
населението, което се водоснабдява от тази ПС. Хората от община Борово знаят къде се
намира ПС Фотула, знаят при какви условия и с магарета се носят строителни материали, за
да се направи укрепване на ПС от порядъка на 60000 лева. И това да се води по ремонтната
програма на дружеството, а не в инвестиции, не съм съгласен. Още повече има изисквания и
на Закона за счетоводство, какъв разход и в какъв обем да се отнася към ремонти и кой
разход към инвестиции.
Ще се съобразим разбира се, ще преработим Програмата за инвестиции за 2018 г.
както го искат МРРБ и МОСВ, но единствено за мене от всичките забележки на принципала
приемам забележките за градската пречиствателната станция в гр. Бяла. Тя наистина е още в
гаранционен период и там за всеки един разход, който се извършва от дружеството, било то
ремонтен или инвестиционен, ние трябва да уведомяваме строителя. И ако ние чакаме
строителя да реагира за подмяната на един телфер или на една помпа, това значи община
Бяла, респективно „ВиК“ ООД-Русе да носи отговорност, за това че примерно през това
време докато не работи станцията, ние водите ще ги изпускаме в р. Янтра. Това не съм го
позволил и няма да го допусна.
Центрофугите още не са въведени в експлоатация от строителя, а това налага „ВиК“
ООД-Русе да превозва за своя сметка утайките от гр. Бяла в пречиствателната станция на
територията на гр. Русе, защото няма какво да я правим тази утайка в гр. Бяла. Колко писма
написахме ние на строителя и питам аз принципала какво да правим като ВиК оператор - да
спазваме указанията сляпо и безотговорно и да не работи пречиствателната станция на гр.
Бяла? Е няма да стане това.
Да, МРРБ имат основание за такива указания, защото пречиствателната станция в гр.
Бяла е гаранционна. Но „ВиК“ ООД Русе даже не е страна в процеса на строителството и не
следва да контактува със строителя. Страна-възложител е била община Бяла. При възникнал
проблем ние трябва да уведомим община Бяла, тя от своя страна да уведоми строителяизпълнител, а той след месеци или години да отстрани един дефект. Кой е титуляр на
разрешителното – община Бяла, кой ще плаща санкциите за замърсяване на околната среда –
община Бяла. Е няма как да стане така.
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Контролера за управлението на тези центрофуги го купи „ВиК“ ООД-Русе, защото
контролера на строителя не работи. Е, този разход на дружеството от 6000 лева не е ли
инвестиция, чиста инвестиция си е за мен.
Ще я преработим инвестиционната програма за 2018 г. и ще ви я представим така
както искат колегите от МРРБ.
Длъжен съм да ви информирам и във връзка с приемането на извършените от
дружеството инвестиции във ВиК активи за 2016 г. и 2017 г.. Знаете правят се едни
протоколи от комисии, гледа се техническа и финансова документация, правят се
предложения пред Общинските съвети, подписват се едни приемателни протоколи, въобще
неща нови и малко от зад напред. Ясно е, че дружеството има недостатъци в някои
отношения, има много неизяснени неща по този процес и затова първата и втората година ги
минахме малко ударно.
Вярно е, че дружеството ни е допускало неточности, какво имам в предвид. За да не
се спира дейността по водоподаване, ние сме работили на основание чл. 151, ал. 2 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/, съгласно който не се изисква разрешение за строеж при
непроменяне на трасето и техническата характеристика. Давам пример с тръбопровод от
етернит от няколко километра, на който извършваме подмяна на един участък от него поголям от 10 м. с полиетилен, но без да губим време за искане на разрешения за строеж.
Подмяната е извършена и отчетена от нас като инвестиция, със съответния одобрен проект и
е на стойност от десетки хиляди лева, услугата водоподаване не е спряна, а когато трябва да
се приеме от общината, то главния архитект не признава извършеното като инвестиция,
защото нямало разрешение за строеж.
Затова за 2018 г. искам да си изясним позициите с вас като собственици на ВиК
инфраструктурата, кой кой е в този процес. Ще работим по строгите изисквания на ЗУТ и по
точно на чл. 160, съгласно който участниците в процеса на строителството са строго
определени – възложител, строител, проектант, технически контрол и т.н.
Дружеството ни в този процес, в качеството на строител ще изготвя техническите
проекти и ще ви уведомява писмено за инвестиционното намерение, съгласно утвърдената
Подробна инвестиционна програма. А общините в качеството си на възложител и собственик
ще изготвят разрешителните за строеж и другите изискуеми документи. Когато ми
предоставите разрешителното за строеж, дружеството веднага осигурява финансирането и
подмяната. Сроковете за всичко зависят от вас.
Ето например за община Русе, на г-н Наков още утре ще бъдат предоставени 6
проекта, които работим заедно и касаят големия проект за ремонт на улиците в града. И
никакви отклонения от утвърдената инвестиционна програма няма да правя и няма да
приемам искания от вас за каквото и да е било извън тази програма.“
Председателят обърна внимание, че занапред ще се търси един по добър диалог
между МРРБ и Асоциацията по въпросите за инвестициите.
Г-н Савов отново взе думата и увери, че преработената Подробна инвестиционна
програма за 2018 г. в най-кратък срок, след съгласуване с принципала, ще бъде предоставена
на собствениците за обсъждане, за да могат да влязат по бързо в качеството си на
възложители в процеса на строителството по реда на ЗУТ.
Г-н Наков, зам.-кмет на община Русе – „Не знам защо в другите общини се
получават такива разногласия с Оператора, но в община Русе работим съвместно с гл.
архитект на гр. Русе г-жа Бочуковска и с г-н Савов от „ВиК“ ООД Русе по подмяната на
съществуващите ВиК трасета, което съгласно ЗУТ е инвестиция. Всички заинтересовани в
общината и аз знаем за обектите, които се работят от Оператора и да кажем най-накрая, че не
ги признаваме за инвестиции е много некоректно. Призовавам колегите от другите общини

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

10
да разговарят своевременно с Оператора за извършваните подмени веднага след
уведомяването им и да си влязат в ролята на възложители.“
Г-н Сава Савов – „Всички знаете, че ние работим в интерес на населението и за побърза реакция и оперативност във всяка създадена ситуация, за да не държим хората без
вода. Издаването на едно разрешение за строеж отнема 2 месеца активно време, през което
време трябва да се спре водоподаването към потребителите. Ние в нашата обособена
територия като Оператор и Асоциация работим в много добри взаимоотношения и сме
признати в държавата и от други мои колеги ВиК Оператори. И останалите колеги споделят
моето виждане. Ние нямаме разногласия, но ситуацията коренно ще се промени, образно
казано, „ВиК“ ООД-Русе сме сменили миналата година 32 км, а предходната година – 52 км.
ВиК мрежа, използвайки всички позволени от закона форми, то сега като започнем да искаме
разрешения за строеж за всяко едно СВО, няма да сменяме по 50 км. годишно, а ще сменим
само 5 км мрежа.
Да не забравяме, че „ВиК“ ООД-Русе е търговско дружество и влагането на средства в
подмяна е разход, за който по Търговския закон се носи отговорност. Ако някоя община,
уведомена за извършените подмени на ВиК мрежа и съоръжения не иска да ги признае като
инвестиции, защото нямало разрешения за строеж, това може да бъде повод да бъда
разследван от прокурор и обвинен в кражба на пари, което не е така.
Ние сме наринали едни пари да подобрим ВиК системите и съоръженията на една
община, тя не ги признава като инвестиции и какво правим тогава, събаряме ли ги, да си ги
вземем обратно ли? Това е много съществен въпрос, не може да се отминава с мълчание и
мен това ме тревожи?“
Г-н Цветомир Петров, зам.-кмет на община Ценово изрази съгласието си с
мнението на г-н Савов и го подкрепи в използваните форми за строеж по ЗУТ. За да се
оптимизира работата, той предложи предварително гл. архитекти на общините да съгласуват
с Оператора за кои обекти е необходимо да се издава разрешение. Община Ценово е приела
инвестициите за предходните години, но за в бъдеще предлага да се създаде система за по
оперативно взаимодействие между Оператора и общините, при спазване на ЗУТ, за да няма
конфликтни ситуации. Г-н Петров потвърди, че при изричното изискване от ЗУТ на
разрешения за строеж, то това е неоспоримо и задължително.
Г-н Пламен Спасов, гл. секретар на АВиК-Русе – „Основния проблем при
инвестициите до сега беше, че те са извършени в миналото и нито една община не си е
направила труда да поиска от Оператора нито един документ по нито един инвестиционен
обект, т.е. общините като собственици и възложители не са били в ролята си. Считам, че на
това събрание си казваме вече всичко по този въпрос и затваряме страницата. От сега
нататък нещата ще се случват по друг начин - текущо. Работата на Оператора ще бъде
следена текущо не само от общините, а и от специалистите на Асоциацията.
В тази връзка считам, че в интерес на общата ни работа е да бъдат определени от Вас
длъжностни лица със съответната техническа грамотност, които да са запознати с
местоположението на всички ВиК активи, включени в Приложение № I на Договора. Да са ги
посетили лично съвместно с началника на съответния производствено-експлоатационен
район /ПЕР/ на „ВиК“ ООД Русе и да са информирани за индивидуалните проблеми и
характеристики на отделните ВиК активи.
Тези определени служители следва да са запознати с изискванията на самия Договор,
с документацията, която съществува за предоставените инвестиции, извършени от Оператора
във ВиК активи и документацията, която трябва да съществува. Служителите следва и да са в
постоянна връзка с началника на съответния ПЕР към Оператора, да получават
уведомленията от Оператора за извършване на дейности по ВиК активите, да подписват
констативните протоколи за тях, да следят кои ремонти по смисъла на глава IX от Договора
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представляват инвестиции и да подписват протоколите за приемане на инвестициите. Т.е.
тези длъжностни лица следва да са членове в назначените от Вас комисии, които да работят
през цялата година по текущото приемане на ВиК инвестициите, извършени от Оператора.
Тези служители ще знаят какво се случва и какво трябва да се случи и дали е
необходимо задължително издаване на разрешение по ЗУТ. Те ще са в помощ на кметовете
на общини по въпросите на ВиК инвестициите. Така приемането на инвестициите ще е един
по-лек процес, който е проследен текущо и в дълбочина, проверено видяно на място и по
документи.“
Г-н Савов, управител на „ВиК“ ООД – Русе – „Допълвам, че тази година
инвестициите ще ги приключим на 30 октомври. До 31.12.2018 г. да може да се оформят
протоколите на комисиите, за да могат да минат през сесия на Общинските съвети, да се
подпишат приемо-предавателните протоколи между нас и общините и си разменим фактури
в рамките на отчетната година, а не да нарушавам изисквания на Закона за ДДС. Заявявам, че
за общините, които не са регистрирани по ДДС инвестициите ще бъдат в по-малки размери,
защото ние не можем да правим по 100 х. лева инвестиции, да внасяме по 20 х. лева в
бюджета ДДС и да не можем да си го възстановим.“
Председателстващият г-н Галин Григоров забеляза, че въпросите за ДДС
регистрациите днес не се обсъждат и затова помоли, ако има други изказвания по отношение
на инвестициите и съгласуването на общия им размер, който отговаря на задължителното
ниво на инвестициите за 2018 г. в Договора между Асоциацията и Оператора, да се обявят.
Други изказвания не бяха направени, поради което по точка Пета от дневния ред
беше предложен за гласуване с изричната уговорка за преработване на програмата, съгласно
указанията на МРРБ и МОСВ, 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 съгласуват
общия размер от 3 295 000 лева на предвидените инвестиции в подробна инвестиционна
програма за работата на „ВиК“ ООД-Русе през 2018 година“
Предложението беше гласувано със 100 % „за“ от присъстващите членове на
Асоциацията по ВиК-Русе, 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 Пета точка от дневния ред на заседанието.
По точка шеста от дневния ред „Други“ председателят обяви, че няма да се
обсъжда въпроса поставен от МОСВ за доизграждане на канализационната система, защото
няма необходимата подготовка за това от участниците в заседанието, като съобщи, че в
писмена форма въпроса ще бъде доведен до знанието на общините и ВиК Оператора.
Дадена бе думата на присъстващите за поставяне на допълнителни въпроси, мнения
и коментарии.
Поиска думата г-н Цветомир Петров, зам.-кмет на община Ценово – „По
отношение на репликата на г-н Савов за регистрацията по ЗДДС в момента проверявам един
вариант за издаване на фактури, който е залегнал в Договора, в приложение към него, което
виждам от качените материали в сайта на Асоциацията. Вече се разбрах със служителите на
Асоциацията след събранието да видя подписания Договор със всичките му приложения,
защото при мен в общината приложенията ги няма. В приложението, качено на сайта, което
гледах, издаването на фактурите за извършените инвестиции е от Асоциацията за сметка на
собствениците на публичните инвестиции. Доколкото разбрах има и указания на МРРБ и аз
ще ги проверя и ще излезем със становище пред Асоциацията в случая какъв е метода на
фактуриране.
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Има логика, при положение че Договора за стопанисване и управление с ВиК
Оператора се сключва от Асоциацията от името на собствениците на публичните инвестиции.
В случай този договор въз основа на поетите ангажименти от Вас за извършване на
инвестиции през 15 годишния срок и той е възмезден. Това е възмездността, че Асоциацията
Ви дава правото да стопанисвате тези активи, а Вие се задължавате да извършвате съответно
инвестиции в тях по общини. Има логика фактурирането да се извършва от Асоциацията, а
не от общините, защото във взаимоотношенията между Оператора и общините има намесено
трето юридическо лице. А относно дали ще се регистрираме по ЗДДС, община Ценово има
ясна позиция, че една регистрация по ЗДДС ще вдигне неимоверно цените на услугите за
нашето население. Ако така преценявате, че заради това няма да извършвате инвестициите в
общината, то считам, че не е правилна тази позиция от страна на ВиК Оператора.“
Г-н Пламен Спасов, гл. секретар на АВиК-Русе поясни, че може би материалите
които е чел г-н Петров са от времето по подготовка и обсъждане на Договора между
Асоциацията и ВиК Оператора, много преди подписването му. Той изясни, че в подписания
Договор няма такива приложения и такива задължения на Асоциацията. Обявено беше, че
предстои актуализация и обновяване на сайта на Областна администрация-Русе, в частта му
за Асоциацията по ВиК-Русе.
Г-н Нанков, зам.-кмет на община Русе – „Мисля, че по някакво указание на
принципала на Асоциацията по ВиК – МРРБ, се подават сигнали от тяхна страна за
извършване на ремонтни и аварийни работи по мрежата на ВиК Асоциацията, не само за
община Русе. Преди около година общината прие Наредба за поддържане и възстановяване
на инженерната инфраструктура, където Оператора също има ангажимент и то ясно описан –
кога, какви данни и точно да подава сигнали и информация за извършваните дейности. Сега
ние получаваме за една и съща авария, която те трябва да отстранят, два пъти известия. Това
не е необходимо.“
Г-н Савов, управител на „ВиК“ ООД – Русе – „г-н Нанков е прав до толкова, че
ние пускаме два вида уведомления – едното е по Наредбата на община Русе, а другото е по
изискуемата се формата от КЕВР. Възложил съм да се разработва под сайт на нашия
електронен сайт, който ще служи само за комуникация между Оператора, Асоциацията и
общините. Възложил съм да се огледат изискванията на общинската наредба, спрямо
изискванията на КЕВР и ще излезем с единна форма на уведомление специално за авариите.
Ще я съгласуваме с всички. Всяка сутрин ще се генерират автоматично имейли към
Асоциацията и общините. Остава само в общините някой да ги отваря и да ги чете. В
уведомленията ще бъде подробно описан вида на работата. В имейлите ще бъдат описани
както аварийните така и плановите ремонти на територията на всяка една община. За сега
разминаването се получава само за община Русе, защото тя единствена има издадена такава
наредба с точно определени изисквания за данните в уведомлението, със заснимане на терен
преди аварията, прилежащите сгради, заснимане след приключване на аварията и т.н. тази
информация се обменя с общината по електронен път. Занапред който иска да проследи
процесите ще може да ги вижда на сайта, но този под сайт ще бъде достъпен само за
определени хора с парола. Те ще да могат да влизат и проверяват технически документи,
скици и финансови документи и др. по конкретните обекти. Затова подкрепям г-н Спасов, че
трябва да има във всяка община техническо лице, което да следи за тази информация и да
уведомява ръководството на съответната община.
Г-н Нанков, зам.-кмет на община Русе изрази задоволство от намерението на
Оператора да изложи на сайта цялата информация по един ремонт, за да може общината да
извърши съответните проверки по годността на съответните съоръжения.
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Г-н Савов, управител на „ВиК“ ООД – Русе – „Искам да насоча вниманието ви
към друг проблем, който възниква от това, че дружеството ни не е собственик на ВиК
активите, публична собственост и в близката една година нашата оперативност ще се
затрудни. Ние предоставихме в собственост на общините и държавата ВиК активите и като
дружество вече не можем да допускаме движение на един актив от една община в друга.
Давам ви един обикновен пример за работата до сега. Ако имаме десет вида помпи във
всички общини и два вида са аварирали, ние ги отремонтираме и ги съхраняваме на склад,
когато аварира помпа от този вид примерно в гр. Бяла, то ние я заменяме с тази от склада.
Авариралата от Бяла след ремонт може да отиде в Ценово. Водили сме ги на отчет по типов
размер, а не по инвентарни номера. Но сега това движение не може да се случва, защото
помпата от Бяла може да се сложи след ремонт само в Бяла. Затова трябва да заделим
финансов ресурс за закупуване на съответното оборудване за всяка община, за да се направи
някакъв минимален резерв. Ще се направи в централния ни склад клетка за всяка община, в
която да се съхранява минималния резерв. Това обаче ще намали оперативността ни за около
година. Но това може да предизвика и затруднения за вас, защото ако нямаме на склад
дадения аварирал актив, за да не стои населението без вода, ще се наложи да го закупи
общината.“
Г-н Евгени Димов, зам.-кмет на община Бяла – „Искам да взема думата по
отношение на техническия персонал в общините, който ще бъде ангажиран с ВиК активите.
Мисля, че всички ние общини, Асоциация, областна администрация, министерства сме все от
една страна, тази на държавата би трябвало да проявяваме разбиране. Да, може би за община
Русе може да стане, но за малките общини с твърде малък щат и състав не е толкова лесно да
се намери специалист, който да се занимава с проектите, да бяга на място по авариите, да
следи инвестициите. Г-н- Савов Вие се чувствате афектиран от реакциите на дадена община
по отношение на неприемане на инвестициите и както казвате, че ще бъдете вече абсолютно
стриктни по ЗУТ. Обема на работа е огромен, а ние изнемогваме от гледна точка на
специалисти. Не може ли процеса между Оператора и общините като собственици на ВиК
активите да бъде по опростен?“
Г-н Савов, управител на „ВиК“ ООД – Русе – искам да ви кажа, че реформата в
сектор ВиК изисква това увеличаване на административната тежест. Административната
тежест се увеличава и при нас. Сега съм отделил петима човека, които се занимават само с
процеса по инвестициите. Описват се материалите, механизацията, конкретно от КЕВР се
иска поименно описване работата на всеки работник към инвестиционния обект. Това са
изискванията на реформата.
Контрола при нас винаги е бил много завишен – имаме GPS на МПС, знае се всеки
работник къде, кога и колко работи и т.н. Най-отговорно ви казвам, че общата
административна тежест няма как да се избегне и общините без такъв човек не могат да
изпълняват ролята си на собственици. Предлагам ви да се вменят такива задължения на
някой от специалистите срещу допълнително заплащане.
Получихме от КЕВР голям свитък от различни регистри, които трябва да се
въвеждат, като най-голям от тях е регистъра на ВиК активите. Въпреки че активите са ваша
собственост, този регистър по закон и Договора се води от Оператора и е много сложен. За да
го водим трябва да назнача допълнително още двама специалиста. В регистъра за активите
ще се опишат всички активи по договора, ще се водят всички ремонти по тях и инвестиции.
Всяка една промяна по тях - ремонт, частична подмяна, ще се генерира автоматично в
регистъра.
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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 редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по
ВиК - Русе, като благодари на всички участвали в подготовката и провеждането му.
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр за досие № ВиК-01-6/2018 г.
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