Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от Водоснабдяване и канализация – ООД, Русе

ПРОТОКОЛ
№ 2/2014
от заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация
на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация – ООД, Русе
(Асоциация по В и К – Русе), проведено на
12 декември 2014 г. от 11.00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе

Днес, 12 декември 2014 г. от 11.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация - Русе се
проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К - Русе, на което
присъстваха представители на държавата и общините, представляващи 93,96% от всички
гласове, както следва:
1. Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и председател на
Асоциацията по ВиК - Русе, съгласно пълномощно №08-00-3928/08.12.2014 г. на
Министъра на околната среда и водите и решение №РД-02-14-1122/25.11.2014 г. на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството (35%);
2. Георги Георгиев – кмет на Община Борово, съгласно Решение №483/09.12.2014 г.
на Общински съвет – Борово (1,69%);
3. Кольо Келерджиев – кмет на Община Бяла, съгласно Решение №165 по протокол
№11/28.11.2014 г. на Общински съвет – Бяла (3,72%);
4. Николай Христов – кмет на Община Две могили, съгласно Решение №766 по
протокол №47/28.11.2014 г. на Общински съвет – Две могили (2,61%);
5. Пламен Стоилов – кмет на Община Русе, съгласно Решение №1222 по протокол
№44/11.12.2014 г. на Общински съвет – Русе (46,30%);
6. Георги Големански – кмет на Община Сливо поле, съгласно Решение №457 по
протокол №42/24.11.2014 г. (3,00%);
7. Цветомир Петров – заместник-кмет на Община Ценово, съгласно Решение №393
по протокол №52/19.11.2014 г. на Общински съвет – Ценово (1,64%).
Отсъстват кметовете или техни представители на Община Ветово (3,44%) и Община
Иваново (2,60%).
След регистрация на присъстващите по приложения присъствен списък, неразделна
част от протокола, г-н Бурджиев – областен управител на област Русе и председател на
Асоциация по В и К – Русе, обяви, че е налице необходимия кворум (93.96% от всички
гласове) и откри редовното заседание на общото събрание.
Информира членовете на Асоциацията, че с Решение №РД-02-14-1122/25.11.2014 г. на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно №08-00-3928/
08.12.2014 г. на Министъра на околната среда и водите му е даден мандат да представлява
държавата на днешното заседание на Общото събрание.
Съобщи, че заседанието на Общото събрание е открито за представители на
средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и обществеността.
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Г-н Бурджиев напомни, че решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от
¾ (три четвърти) от всички гласове (чл.198в, ал.9 от Закона за водите) и пожела
ползотворна работа.
Представи проекта на дневен ред, изпратен на членовете на Асоциацията (поканата за
заседанието с предварително обявения проект на дневен ред и материалите по него е
изпратена на кметовете с писмо от 12 ноември 2014 г. Същите са публикувани и на
електронната страница на Областна администрация – Русе, раздел „Асоциация по ВиК”).
Предложения за допълнение или изменение не постъпиха и с 93,96% от гласовете
беше приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от ВиК ООД, Русе до края на 2014г.
Докладва: Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и Председател
на Асоциация по ВиК – Русе
2. Обсъждане и приемане проект на бюджета на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, Русе за 2015 г.
Докладва: Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и Председател
на Асоциация по ВиК – Русе
3. Разни.
Докладват: Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Русе
Преди да се пристъпи към първа точка от дневния ред, г-н Бурджиев запозна
присъстващите с някои моменти от влезлия в сила от 08.08.2014 г. Правилник за
организацията и дейността на АВиК (Правилник), обн. ДВ, бр.66 от 08.08.2014 г. С него се
определят правомощията на Общото събрание и на председателя на асоциацията, изясняват
се основни положения за финансирането на дейността, за назначаване на служители, за
формиране на работни групи от експерти и др.
По първа точка от дневния ред: Обсъждане и приемане на бюджета на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, Русе до
края на 2014 г.,
Г-н Бурджиев представи проекта на бюджет за 2014 г., съставен съгласно чл.20, ал.1 и
ал.2 от Правилника и указания на МРРБ, дадени с писмо изх. №91-00-77 от 06.11.2014 г., за
покриване на текущите нужди на асоциациите по ВиК по осигуряване на счетоводен
софтуер и счетоводно обслужване през 2014 г. Уточни, че последното е необходимо с оглед
заприходяване в активите на асоциациите на оборудване и обзавеждане, което предстои да
бъде закупено и прехвърлено от МРРБ в рамките на проект „Подкрепа на реформата в
отрасъл ВиК”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”. Бюджетът е 5714,00
лв., разпределението на средствата на държавата и общините е съгласно процентното им
участие в Асоциацията по ВиК - Русе, като вноската на държавата е 2000 лв. Предвидените
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разходи са за откриване на банкова сметка, закупуване на счетоводен софтуер, разходи за
персонал и застраховки.
Съгласно чл.19, ал.3 от Правилника, вноските от членовете на асоциацията се внасят
не по-късно от 2 (два) месеца от приемането на бюджета. МРРБ е поело ангажимент
веднага след получаване на протокола от заседанието, но не по-късно от 15 декември 2014
г., да осигури средствата за вноската на държавата.
Нямаше разисквания по предложението.
С 93.96% от гласовете по първа точка от дневния ред, на основание чл.198в, ал.4, т.9
от Закона за водите, Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ № 1:
Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от ВиК ООД, Русе до края на 2014 г. в размер на 5714 лв. (пет хиляди,
седемстотин и четиринадесет лева) с включени вноски на всички участници в
Асоциацията, разпределени съобразно процентното съотношение на гласовете,
съгласно чл.21, ал.1 във вр. §4 от Правилника.
По втора точка от дневния ред: Обсъждане и приемане проект на бюджета на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, Русе за
2015 г.,
Г-н Бурджиев представи и проекта на бюджет за 2015 г., съставен съгласно чл.20, ал.1
и ал.2 от Правилника и указания на МРРБ, дадени с писмо изх. №91-00-77 от 23.10.2014 г.,
за планиране на годишните разходи, необходими за нормалното осъществяване на
функциите на асоциацията. Общият размер на бюджета е 28570 лв., разпределението на
средствата на държавата и общините е съгласно процентното им участие в Асоциацията по
ВиК - Русе, като вноската на държавата е 10000 лв. Предвидените разходи са за материали
и консумативи, външни услуги, командировки, разходи за персонал и застраховки.
Г-н Бурджиев обърна внимание, че съгласно Правилника, решението което трябва да
се вземе по бюджета за 2015 г. е за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на асоциацията за следващата година. То ще бъде изпратено на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за включване в проекта за годишен бюджет на
министерството. Окончателното приемане на бюджета за 2015 г. ще се извърши на редовно
заседание, не по-късно от 60 дни след приемане на постановление за изпълнение на
държавния бюджет за 2015 г., което може да се проведе в периода февруари – март 2015 г.
Нямаше разисквания по предложението.
С 93.96% от гласовете по втора точка от дневния ред, на основание чл.198в, ал.4, т.9
от Закона за водите, Общото събрание взе следното
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РЕШЕНИЕ № 2:
Приема препоръчителните вноски на държавата и общините в бюджета на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, Русе за
2015 г. в размер на 28 570 лв. (двадесет и осем хиляди, петстотин и седемдесет лева),
разпределени съобразно процентното съотношение на гласовете, съгласно чл.20, ал.3 и
ал.4 от Правилника.
По трета точка: Разни, членовете на асоциацията поставиха въпроси, касаещи ВиК
сектора.
Г-н Петров, заместник-кмет на община Ценово, попита кога ще се разгледа искането
им за предоставяне на придобитите от общината нови ВиК активи на Асоциацията.
Г-н Бурджиев уточни, че и от кмета на община Русе има такова искане. Тези искания
ще се разгледат на извънредно заседание на общото събрание, когато са изпълнени
изискванията на §5 от ПЗР от Правилника за разпределение на активите между държавата и
общините.
Г-н Кольо Келерджиев - кмет на община Бяла, попита дали Асоциацията ще бъде
регистрирана по ДДС, т.к. при безвъзмездното предаване на активите вероятно ще се налага
плащане на ДДС. Подобни сделки в Бяла вече са имали, като върху безвъзмездната
стойност на прехвърлените активи се начислява ДДС. Сподели, че новите съоръжения по
Водния цикъл на град Бяла също ще бъдат предадени на Асоциацията, но по проекта не се
признават като допустими разходи за ДДС. Тук възниква въпросът с голямата сума, която
трябва да бъде намерена от общината, респ. от Асоциацията, т.к. в тези проекти има от 3 до
5 % съфинансиране от общините. При проект около 40 млн. общината трябва да намери
парите предварително, а после не е ясно кой ще ги възстанови след прехвърлянето на
активите на Асоциацията.
Г-н Бурджиев отбеляза, че въпросите са логични и на тях ще се направят официални
запитвания до компетентните министерства за изясняването им.
Кметът на община Борово - г-н Георгиев, подкрепи колегите си по отношение на
поставените от тях проблеми. Допълни, че по проект за Водния цикъл на община Борово,
реализиран по Програмата за развитие на селските райони, е реконструирана 21 км ВиК
мрежа. По проекта общината е задължена да прави разходи за застраховка на активите за
бъдещи периоди в размер на около 11 хил. лв. на година, които са не-малък разход за
общината.
След проведената дискусия по възникналите въпроси, г-н Бурджиев подчерта, че ще
спомогне за намиране решения на тези проблеми като направи писмено запитване до
Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
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Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК Русе се закри.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Копие от протокола да се изпрати на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството, Министъра на околната среда и водите и председателите на
общинските съвети в област Русе, съгласно чл.198е, ал.6 от ЗВ. Екземпляр от същия да бъде
изпратен на членовете на общото събрание и да бъде публикуван на интернет страницата на
Областна администрация – Русе, съгласно чл.15, ал.5 от Правилника за организацията и
дейността на АВиК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/П/
/ СТЕФКО БУРДЖИЕВ /
Членове – съгласно приложения присъствен списък от 12.12.2014 г. на състава на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе
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