АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ

ПРОТОКОЛ
№ 3
От 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),
проведено на 17.12.2015 г. от 11.30 часа в зала 1 на Областна администрация - Русе.
Днес, 17.12.2015 г. от 11.30 ч. в зала 1 на Областна администрация - Русе се
проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе.
Съгласно изискването на Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация / ПОДАВиК/, чрез регистрация в
присъствения списък беше извършена проверка за наличието на необходимия
кворум за провеждане на заседанието.
Според присъствения лист, който е неразделна част от настоящия протокол, на
заседанието присъстваха следните представители на държавата и общините със
съответните мандати:
1. Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и председател на
Асоциацията по ВиК – Русе.
2. Валерия Борисова – заместник-кмет на Община Борово.
3. Евгени Димов - заместник-кмет на Община Бяла
4. Георги Георгиев - кмет на община Ветово.
5. Божидар Борисов – кмет на община Две могили.
6. Георги Миланов - кмет на община Иваново.
7. Димитър Наков – заместник - кмет на Община Русе.
8. Валентин Атанасов – кмет на Община Сливо поле.
9. Петър Петров - кмет на Община Ценово,
като наличието на мандат се установи както следва:
Валерия Борисова представлява община Борово, съгласно Решение №
13 по Протокол № 2/24.11.2015 г. на Общински съвет – Борово, като има 1,69 %
участие в разпределението на гласовете.
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Евгени Димов представлява община Бяла, съгласно Решение № 13 по
Протокол № 3/26.11.2015 г. на Общински съвет - Бяла, като има 3,72% участие в
разпределението на гласовете.
Георги Георгиев представлява община Ветово, съгласно Решение № 24
по Протокол № 3 от заседанието на 04.12.2015 г. на Общински съвет - Ветово, като
има 3,44% участие в разпределението на гласовете.
Божидар Борисов представлява община Две могили, съгласно
Решение № 18 по Протокол № 2/24.11.2015 г. на Общински съвет - Две могили,
като има 2.61% участие в разпределението на гласовете.
Георги Миланов представлява община Иваново, съгласно Решение №
16 по Протокол № 3/25.11.2015 г. на Общински съвет – Иваново, като има 2.60%
участие в разпределението на гласовете.
Димитър Наков представлява община Русе, съгласно Решение № 49 по
Протокол № 2/30.11.2015 г. на Общински съвет - Русе, като има 46,3% участие в
разпределението на гласовете.
Валентин Атанасов представлява община Сливо поле, съгласно
Решение № 21 по Протокол № 2/23.11.2015 година на Общински съвет - Сливо
поле, като има 3,00% участие в разпределението на гласовете.
Петър Петров представлява община Ценово, съгласно Решение №18 по
Протокол № 3/25.11.2015 г. на Общински съвет - Ценово, като има 1,64% участие в
разпределението на гласовете.
След като беше запознат с резултатите за присъствието и наличието на
мандати, г-н Бурджиев - областен управител на област Русе и председател на
Асоциация по ВиК - Русе, съобщи, че в залата присъстват като мандатоносители
представителят на държавата и представители на всичките осем общини, което
прави заседанието редовно по смисъла на чл.198в, ал.7 от Закона за водите и чл.14,
ал.1, изр. първо от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация и го обяви за открито.
Председателстващият информира членовете на Асоциацията, че с Решение №
РД-02-14-1373/14.12.2015г. на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството и Пълномощно № 08-00-4875/ 07.12.2015г. на Министъра на
околната среда и водите му е даден мандат да представлява държавата на днешното
заседание на Общото събрание, притежавайки 35% от всички гласове, като
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напомни, че заседанието на Общото събрание е открито за представители на
средствата за масова информация и обществеността.
Г-н Бурджиев уведоми , че предвид важността на решенията, които предстой
да се гласуват и очакваното подписване на договора между Асоциацията по ВиК –
Русе и „ВиК” ООД – Русе, на заседанието присъстват заместник-министърът на
регионалното развитие и благоустройството – г-н Николай Нанков и Управителят
на „ВиК” ООД – Русе - д-р, инж. Сава Савов.
Съобщено беше също така, че в изпълнение на чл. 12, ал.4 и ал.5 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, на заседанието
присъстват Главният секретар на АВиК – Русе – г-н Валентин Колев, ВиК
експертът – г-н Петър Петров и финансовият експерт - г-жа Доцка Василева.
Г-н Бурджиев напомни, че решенията на Общото събрание се вземат с
мнозинство от три четвърти от всички гласове (чл.198в, ал.9 от Закона за водите),
след което обяви заседанието за открито и пожела ползотворна работа.
В изпълнение на изискването и възможността на текста на чл.12, ал.8 от
ПОДАВиК, Председателят предложи преброяването при бъдещите гласувания да
бъде извършвано не от главния секретар, а от служителя - експерт по ВиК - г-н П.
Петров. Предложението беше прието с гласовете на представителите на всички
общини с право на глас.
Представен беше проекта за дневен ред, който е бил изпратен на членовете на
Асоциацията по ВиК - Русе с писмо № ВиК-01-37/18.11.2015 година. Напомнено
беше, че писмата до Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Министерството на околната среда и водите кметовете на
общини, както и материалите по дневния ред на заседанието са били публикувани
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.
Независимо от това представителите на общините отново бяха запознати с
проекта за дневен ред в следния му вид:
1. Обсъждане и съгласуване на допълнителния бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе в съответствие с
удължения срок на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 година.
Докладва: Стефко Бурджиев Председател на АВиК – Русе.
2. Гласуване на решение Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД –
Русе да приеме и включи към активите в Приложение 1 списъците с активи на
ВиК системи и съоръжения, намиращи се на територията на с. Черешово, община
Сливо поле, област Русе и принципно съгласие да приеме и включи към активите
на Приложение 1 ВиК системите и съоръженията, намиращи се на територията на
с. Сваленик и с. Церовец от община Иваново, област Русе.
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Докладва: г-н Стефко Бурджиев – Председател на АВиК – Русе.
3. Гласуване на решение за сключване на договор за стопанисване,
поддържане и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставяне
на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и определения с решение на общото
събрание от 11.03.2015 година оператор – „Водоснабдяване и канализация” ООД –
Русе, в съответствие с чл.198в, ал.4, т.2 от Закона за водите.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев – Председател на АВиК – Русе.
4. Други
Г-н Бурджиев обясни, че наличието на представителство на всичките 100%
гласове дава възможност за прилагане на текста на чл.11, ал. 4 от ПОДАВиК,
според който при такова представителство може да се направят и гласуват
допълнения към дневния ред при единодушие на представителите.
Предложения за допълнение към дневния ред не бяха направени.
Беше проведено гласуване по така предложения проект за дневен ред. С
гласовете на всички членове на асоциацията общото събрание прие предложения
проект да бъде дневен ред на заседанието.
По първа точка от дневния ред: „Обсъждане и съгласуване на
допълнителния бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и
канализация” ООД – Русе в съответствие с удължения срок на настоящия
регулаторен период до 31.12.2016 година.”, г-н Бурджиев напомни,
допълнителния бизнес план е изпратен на общините с писмо Изх. № ВиК-0134/12.11.2015 год.
Обяснено беше, че бизнес планът е изготвен от ВиК оператора в изпълнение
на чл.198м, ал.1 от Закона за водите въз основа на инвестиционната програма, на
генералния план и генералния план на агломерации, а изискването за съгласуване
от Асоциацията по ВиК се съдържа в текста на чл.198м, ал.2, изр. първо от Закона
за водите, като във второто изречение на посочения текст е предвидена и
възможност при наличие на несъответствия с инвестиционните програми и
генералните планове Асоциацията по ВиК да го върне за доработка с мотивирано
становище и указания.
Председателстващият разясни още, че документът е представен като
допълнителен бизнес план, тъй като регулаторния период е удължен с една
година, като това е станало на основание публикувания в ДВ, бр. 58/31.07.2015
година Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, където в § 60 на
Преходните и заключителни разпоредби е направено изменение на §14 от Закона за
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изменение и допълнение на Закона за водите /ДВ, бр.103/2013 г./ по отношение
срока на настоящия регулаторен период, като същия е удължен до 31.12.2016
година.
Пояснено беше също така, че на основание чл.198м, ал.3 от Закона за водите
бизнес плана следва да бъде одобрен по реда на Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги и с оглед на това е изпратен от
„Водоснабдяване и канализация” ООД - Русе на Комисията по енергийно и водно
регулиране, на която ще бъде предоставено и решението на общото събрание за
съгласуване на допълнителния бизнес план, което ще бъде взето на настоящото
заседание.
Г-н Бурджиев даде думата на представителите на общините, имайки предвид
решенията на общинските съвети, да изразят своите мнения и съображения по
обсъждания документ.
Изказвания не бяха направени, при което, по първа точка от дневния ред
беше предложен за гласуване следния текст на предложение за решение:
„Членовете на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД –
Русе съгласуват допълнителния бизнес план за развитие на дейността на
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе в съответствие с удължения срок на
настоящия регулаторен период до 31.12.2016 година.”
Други предложения не бяха направени, а при проведеното гласуване всичките
9 /девет/ представители гласуваха „за” предложения текст, без „против” и без
„въздържали се”, с което предложението за решение стана решение по първа
точка със следния текст:
„Членовете на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД – Русе съгласуват допълнителния бизнес план за развитие
на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе в съответствие с
удължения срок на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 година”.
Работата на заседанието продължи с втора точка от дневния ред:
„Гласуване на решение Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД –
Русе да приеме и включи към активите в Приложение 1 списъците с активи на ВиК
системи и съоръжения, намиращи се на територията на с. Черешово, община Сливо
поле, област Русе и принципно съгласие да приеме и включи към активите на
Приложение 1 ВиК системите и съоръженията, намиращи се на територията на с.
Сваленик и с. Церовец от община Иваново, област Русе”.
В своето изложение г-н Бурджиев подчерта, че в края на 2014 година и през
настоящата 2015 година са били преодолени редица трудности и неясноти,
съпровождащи дейността на Асоциацията, като същата е укрепнала
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организационно и кадрово, осигурена е необходимата материална база и
техническо оборудване за нормалната дейност на служителите.
Посочено беше, че в резултат на проявената настойчивост е решен проблемът,
отнасящ се до обстоятелството, че все още, на територията на общини от състава
на област Русе, водоснабдителни и канализационни услуги се предоставят от
оператор, различен от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
Такъв е бил проблемът за с. Тетово от община Русе, с. Черешово от община
Сливо поле, и селата Сваленик и Церовец от община Иваново, като може да се
твърди, че този проблем е възникнал и продължава да съществува като следствие
от непълното изпълнение на съответните Укази на Президента на Република
България и решения на Министерския съвет, касаещи административнотериториални промени в страната. Със съответните укази, които с години
предхождат решението за създаване на обособените територии, включващи
общините на съответната област, населени места са преминали от една община в
друга, и заедно с това - в състава на друга област. Така например:
с Указ № 164/2001 год. с.Тетово е преминало от община Кубрат, област Разград
към Община Русе, област Русе,
с Указ № 51/25.02.2004 год. с. Черешово е преминало от община Кубрат, област
Разград, към община Сливо поле, област Русе и
с Указ № 423/17.09.2003 год. с.Сваленик и с. Церовец са преминали от община
цар Калоян, област Разград към община Иваново, област Русе.
Създаването на обособените територии с граници – тези на съответните
общини става с Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 година, когато тези населени
места вече са част от новите си общини и би следвало намиращите се на
територията им ВиК системи и съоръжения вече да са част от активите на
общината и счетоводния й баланс. Несъобразяването на този факт и
неизпълнението на изискването основните социални дейности да се прехвърлят в
съответните общини е довело до настоящия проблем.
По-нататък г-н Бурджиев посочи, че прилагайки процедурата, посочена в § 9
на Преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение
на Закона за водите /обн. ДВ, бр.103 от 27.11.2013 г./, този проблем е вече решен за
две от населените места, като:

за с. Тетово – активите, ВиК системи и съоръжения, намиращи се на
територията му, са включени в списъците по Приложение 1 на община Русе, а
„ВиК” ООД Русе започна подготвителни дейности за предоставяне на
водоснабдителните и канализационни услуги.

за с. Черешово – процедурата по § 9 е приключена, като са приети
съответните решения на общинския съвет на община Кубрат за предаване с
Решение № 461 от Протокол № 43/29.04.2015год./, и на общинския съвет на
община Сливо поле за приемане на ВиК системите и съоръженията на територията
на с. Черешово и предоставяне на Асоциацията по ВиК за възлагане на
дейностите по чл.198о, ал.4 от Закона за водите. Съставен е съответния приемопредавателен протокол на активите, който е неразделна част от решението на
общинския съвет на община Сливо поле и след решението на Асоциацията по ВиК
същите могат да бъдат включени към списъка по Приложение 1, след приемането
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на решение за сключване на договора между Асоциацията по ВиК и „ВиК” ООД Русе и подписването му.
За с. Сваленик и с. Церовец са предприети необходимите действия и
съгласуване с настоящия собственик на ВиК системите и съоръженията –
„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД - Разград, като към момента общинският съвет на
община Иваново има свое Решение № 13 от заседание на общинския съвет от
25.11.2015 год. за принципно съгласие да приеме ВиК системите и съоръженията,
намиращи се на територията на с. Сваленик и с. Церовец със съответните
балансови стойности /данни за които е предоставил в свое писмо Управителя на
„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – Разград/, като дружеството „Водоснабдяване
Дунав” ЕООД - Разград, уточнява с МРРБ процедурата по предаване на активите.
При проява на достатъчно настойчивост, считам, че до следващото заседание на
общото събрание този процес може да приключи и ще имаме възможност за
реално приемане на активите и включването им в списъка по Приложение 1.
В заключение на своето изложение г-н Бурджиен подчерта, че с гласуването
за приемане на предложението за решение по точка втора ще направим още една
крачка по изпълнението на закона, а именно – на обособената територия на
Асоциацията по ВиК – Русе – стопанисването, поддържането и експлоатирането на
ВиК системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителните и
канализационните услуги да се извършват само от определения оператор – „ ВиК”
ООД – Русе.
Г-н Бурджиев даде думата за изказвания, становища, въпроси на
представителите на общините.
Изказвания не бяха направени, при което по втора точка от дневния ред
беше предложен за гласуване следния текст на предложение за решение:
„Членовете на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД –
Русе приемат принципно решение за включване към активите - ВиК системите и
съоръженията, намиращи се на територията на с. Черешово, община Сливо поле,
област Русе и активите - ВиК системи и съоръжения, намиращи се на територията
на с. Сваленик и с. Церовец, община Иваново, област Русе в Приложение 1 публични активи, към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, след
неговото сключване.”
Други предложения не бяха направени, а при проведеното гласуване всичките
9 /девет/ представители гласуваха „за” предложения текст, без „против” и без
„въздържали се”, с което предложението за решение стана решение по втора
точка със следния текст:
„Членовете на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД – Русе приемат принципно решение за включване към
активите - ВиК системите и съоръженията, намиращи се на територията на с.
Черешово, община Сливо поле, област Русе и активите - ВиК системи и
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съоръжения, намиращи се на територията на с. Сваленик и с. Церовец,
община Иваново, област Русе в Приложение 1 - публични активи, към
договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и
съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, след неговото
сключване.”
Работата на заседанието продължи с трета точка от дневние ред.
В началото на своето изложение г-н Бурджиев подчерта, че законът е
инструмента за постигане на реформата в отрасъла и че една от стъпките за
постигане на тази цел е създаването на асоциациите и подписването на договор
между съответната асоциация по ВиК и определения за съответната обособена
територия ВиК оператор.
По-нататък беше посочено следното:
През 2014 и 2015 година, в изпълнение на указанията на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството е била активизирана дейността по
подготовка на всички необходими документи и осъществяване на предвидените
процедури, за да се достигне до вземане на решение за сключване на договор
между Асоциацията по ВиК и определения ВиК оператор.
В този период пред общините и асоциацията по ВиК – Русе е имало две
основни задачи – сами или със съдействието на „ВиК” ООД – Русе да отстранят
неточностите в списъците с ВиК системи и съоръжения и да се започне работа по
изготвянето на договора между Асоциацията по ВиК и определения ВиК оператор
- от типовия му вариант до окончателния му такъв, с конкретни клаузи и
параметри.
Това е била голяма по обем работа, изискваща както експертни знания, така и
много внимание, съсредоточеност и настойчивост.
Отделните общини са имали различна натовареност според наличните активи,
както и необходимост от различни по своя характер дейности, предвид условията,
при които са започнали да решават своите задачи.
Всички те обаче са се отнесли с необходимата сериозност и са отделили
достатъчно времеви и експертен ресурс за изпълнение на поставените указания.
Г- Бурджиев обърна особено внимание на извършената работа от експертите
от МРРБ, които проявиха необходимата ангажираност, за да подготвят списъците
по Приложение 1 на договора и окончателните протоколи за разпределяне на
собствеността на активите.
По изготвянето на договора в окончателния му вид са били проведени
множество работни срещи на служители на асоциацията с ръководството и
представители на ВиК оператора, а така също с експерти от МРРБ, както
поотделно, така и тристранен формат.
Всички усилия, които са положени, са имали една цел – да се подготвят
всички необходими документи с такова съдържание, което да мотивира
общинските съвети да приемат решение за сключване на договора.
Предвид изискването на чл. 6, ал.1, т. 5 и чл.21, ал. 3 от Закона за регулиране
на водоснабдителните и канализационни услуги договорът е бил изпратен за
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одобряване и становище от Комисията за енергийно и водно регулиране с писмо
Изх.№ ВиК-01-35/26.11.2015 година, откъдето е получен отговор с писмо Изх. №
В-04-00 -135/09.12.2015 год., че същият е съобразен със становище в Протокол №
170 на проведено закрито съвещание от 15.12.2014 година на КЕВР.
На общинските съвети и на кметовете на общини окончателния вариант на
договора е бил изпратен с писмо Изх. № ВиК-01-35 /13.11.2015 год.
Г-н Бурджиев даде думата на представителите на общините за изказвания,
мнения и съображения, предвид решенията на общинските съвети.
Изказвания не бяха направени, при което председателстващият предложи на
гласуване следното предложение на решение по трета точка от дневния ред:
„Членовете на общото събрание приемат решение за сключване на договор между
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и определения с
решение на общото събрание от 11.03.2015 година оператор - „Водоснабдяване и
канализация” ООД – Русе, за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, съгласно
чл.198, ал.4, т.2 от Закона за водите и чл.34, ал.1 и ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.“
Други предложения не бяха направени, а при проведеното гласуване всичките
9 /девет/ представители гласуваха „за” предложения текст, без „против” и без
„въздържали се”, с което предложението за решение стана решение по трета
точка със следния текст:
„Членовете на общото събрание приемат решение за сключване на договор
между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и
определения с решение на общото събрание от 11.03.2015 година оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на
потребителите, съгласно чл.198, ал.4, т.2 от Закона за водите и чл.34, ал.1 и
ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация. ”
По точка четвърта от дневния ред :”Други”, не бяха направени изказвания.
Предвид изчерпване на дневния ред на заседанието, г-н Бурджиев благодари
на всички за участието и отбеляза, че днес беше взето едно от най-важните
решения в проведените досега заседания на Общото събрание, а именно това за
сключване на Договор между Асоциацията по водоснабдяване и канализация –
Русе и определения оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
Той обясни, че това решение е станало възможно благодарение на проявената
настойчивост и активност от страна на служителите на Асоциацията по ВиК –
Русе, на проявеното разбиране и съдействие от страна на общинските съвети, на
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кметовете, представляващи общините в асоциацията, на експертите в общинските
администрации и на служители на областната администрация, ангажирани с
отделни задачи.
Особено внимание г-н Бурджиев обърна на обстоятелството, че беше получено
необходимото съдействие от различни нива в МРРБ – от министър Лиляна
Павлова, от заместник министър Николай Нанков и от експертите от Дирекция
„ВиК” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които
проявиха изключително разбиране, чувство за отговорност и търпение, и с чиято
помощ бяха отстранени всички неясноти и проблеми.
Отбелязан беше деловия и колегиален характер на многобройните срещи с
ръководството и експерти на „ВиК” ООД – Русе, при които в делови порядък се
договориха отделни текстове от договора и конкретни параметри в неговите клаузи
и приложения.
В тази връзка г-н Бурджиев изказа благодарност на всички споменати по-горе
участници в този труден процес и изрази увереността си, че приетото решение за
сключване на договор ще има своите благоприятни последици за развитието на
дейността на ВиК оператора, в повишаване качеството на предоставяните услуги и
не на последно място – в откриването на възможности за работа по проекти,
финансирани от европейските фондове.
Г-н Бурджиев каза, че наличието на решение по т.3 за сключване на договор
между Асоциацията по ВиК – Русе и определения оператор – „ВиК” ООД - Русе
дава възможност за подписване на договора и помоли присъстващите да останат в
залата, за да присъстват на това събитие, като обърна внимание, че договорът,
който ще бъде подписан, е първият в страната, изключвайки подписания през
месец септември 2015 година в резултат на осъществения там пилотен проект,
договор между Асоциацията по ВиК – Смолян и „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД - Смолян,
Обяснено беше, че според чл.198в, ал.5, т.2 от Закона за водите:
”Председателят на Асоциацията подписва договора с ВиК оператора“, а от страна
на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе договорът ще бъде подписан от
Управителя – д-р, инж. Сава Савов.
Извън дневния ред на заседанието г- Бурджиев даде думата на г-н заместник
министър Николай Нанков.
В словото си той посочи в цифри резултатите от заседанието, а именно: „С
настоящия договор Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе се
задължава да поддържа ВиК системите на територията на областта. Това са 32 броя
водоснабдителни системи, 180 броя водоизточници, 110 помпени станции, 182
резервоара за питейна вода, над 650 км довеждащи водопроводи, почти 2000 км
градска водопроводна мрежа, която свързва битовите и промишлени потребители,
изградената и приета 1 пречиствателна станция, 4 канализационни помпени
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станции, 240 км канализационна мрежа и ред други съоръжения. Изискване към
стопанина на ВиК мрежата е да поддържа и инвестира печалбата си в изграждането
на нова ВиК мрежа. За тези 15 години са заложени 38.4 млн. лева. Ангажимент още
е включването на нови потребители и намаляване загубите на вода в рамките на
срока на договора до 36%“.
„Ключова цел е постигането на по-високо качество и ефективност на ВиК
услугата, възможност за усвояване на европейски ресурс и достигане на
европейски стандарти за качество на питейните и отпадни води“, допълни още
зам.- министър Нанков.
Последва подписване на договора от председателя на Асоциацията и
управителя на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
Кратко изказване направи д-р нж. Сава Савов – управител на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе, като увери в това, че няма да бъдат
спестени сили и средства за изпълнение на възложените отговорности и
задължения съгласно договора. В потвърждение на думите си, г-н инж. Савов
информира, че през 2015 г. „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе със
собствени средства е подменило 52 км водопроводи. В заключение, той уточни
„без наличието на настоящия договор и на т.н. Регионални инвестиционни
проучвания не може да се кандидатства дори по програмата за развитие на
селските региони на ЕС. В този контекст, днес беше дадена възможност за
обновяване ВиК инфраструктурата на територията на цялата Област Русе“.

Председател на АВиК Русе:
/П/
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Преброител:
/П/
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Изготвил:
/П/
Главен секретар на АВиК – Русе
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