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

ПРОТОКОЛ
№ 2

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 06.08.2015 г. от 11.00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе.
Днес, 06.08.2015 г. от 11.00 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. Георги Георгиев - кмет на Община Борово
3. Димитрина Цветкова - заместник-кмет на Община Бяла
4. Георги Георгиев - кмет на община Ветово
5. Кремена Любенова – заместник-кмет на община Две могили
5. Георги Миланов- кмет на община Иваново
6. Димитър Наков - заместник-кмет на Община Русе
7. Синан Вейсал – заместник-кмет на Община Сливо поле
8. Цветомир Петров - заместник-кмет на Община Ценово.
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При извършената проверка за наличието на мандат се установи
следното:
- Георги Георгиев представлява община Борово съгласно решение
№568 по протокол №47/29.07.2015 г. на общински съвет – Борово,
като има 1,69 % участие в разпределението на гласовете.
- Димитринка Цветкова представлява община Бяла съгласно Решение
№96 по Протокол №10/31.07.2015 г. на общински съвет - Бяла, като
има 3,72% участие в разпределението на гласовете.
- Георги Георгиев представлява община Ветово съгласно Решение
№723 по Протокол №59 от заседанието на 30.07.2015 г. на общински
съвет - Ветово, като има 3,44% участие в разпределението на
гласовете.
- Кремена Любенова представлява община Две могили съгласно
Решение №927 по Протокол №55/31.07.2015 г. на общински съвет Две могили, като има 2.61% участие в разпределението на гласовете.
- Георги Миланов представлява община Иваново съгласно Решение
№563 по Протокол №63/24.07.2015 г. на общински съвет – Иваново,
като има 2.60% участие в разпределението на гласовете.
- Димитър Наков представлява община Русе съгласно Решение №1463
по протокол №52/16.07.2015 г. на общински съвет - Русе, като има
46,3% участие в разпределението на гласовете.
- Синан Вейсал представлява община Сливо поле съгласно Решение
№531 по Протокол №52/29.07.2015 година на общински съвет Сливо поле, като има 3,00% участие в разпределението на гласовете.
- Цветомир Петров представлява община Ценово съгласно Решение
№474 по Протокол №64/30.07.2015 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-02-14-928/30.07.2015г. на Министъра на регионалното
развитие и благоустройството и Пълномощно № 08-00-2995/04.08.2015г. 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 напомни, че заседанието на Общото събрание е открито
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за представители на средствата за масова информация, юридически лица с
нестопанска цел и обществеността.
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.
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.
Представен беше проекта на дневен ред, изпратен на членовете на
Асоциацията като приложение към изпратените покани с писмо с № ВиК-014/02.07.2015 година. Напомнено беше, че посочените документи и
материалите към тях 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 в
следния му вид:
1. Информация за работата на Асоциация по водоснабдяване и
канализация – Русе за периода от месец януари до месец юни 2015 година.
Докладва: Валентин Колев – Главен секретар на АВиК – Русе
2. Обсъждане и приемане на проект за преразпределение на разходната
част на бюджета за 2015 година.
Докладва: Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация – Русе
3. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциацията за 2016 година..
Докладва: Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе и
Председател на АВиК – Русе.
4. Други..
Г-н Бурджиев обясни, че текстът на чл.11, ал. 4 от ПОДАВиК дава
възможност за промяна в дневния ред като се гласуват направени в хода на
заседанието предложения за допълнения.
Предложения за допълнение към дневния ред не бяха направени.
Заместник-кметът на община Русе, г-н Наков предложи в рамките на т.4,
присъстващият на заседанието Управител на оператора „Водоснабдяване и
канализация” ООД – Русе – г-н Савов, да представи своето мнение за
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готовността за подписване на Договора между Асоциацията и ръководеното от
него предприятие, а така също и в какви срокове ще се приложи механизмът за
започване предоставянето на услуги на потребителите в населените места,
който към момента се обслужват от други оператори.
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: „Информация за работата на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация – Русе за периода от месец
януари до месец юни 2015 година.”, г-н Бурджиев предостави думата на
Главния секретар на Асоциацията по ВиК – Русе – Валентин Колев.
Преди да запознае присъстващите в залата с подготвената информация,
г-н Колев обясни, че действащата нормативна база не предвижда изготвянето
на отчет за шестмесечен период, но с Председателя на Асоциацията споделят
мисленето, че общините, като членове на Асоциацията, трябва да имат яснота
за извършените дейности, за постигнатите резултати, за постигнатото ниво в
организационното укрепване, кадровото състояние, техническото и
материално обезпечаване и оставащите нерешени проблеми.
В представената информация бяха отбелязани основните дейности за
периода, а именно: организационно и кадрово укрепване на асоциацията,
приемане на първия целогодишен бюджет, синхронизиране на работата и
изпълнение на указанията на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, материално техническото осигуряване на асоциацията,
подготвителни действия за провеждане на конкурсите и административно
обезпечаване на извършваните дейности.
Подчертана беше значимостта на проведеното заседание на Общото
събрание през месец март 2015 година на което са приети бюджета на
асоциацията и принципно съгласие за сключване на договор с
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, като бъдещ оператор.
Самостоятелно и съвместно с оператора са обсъдени проекта за договор ,
а така също и конкретни текстове и параметри по него.
Работи се за постигане на необходимия синхрон с експертите от МРРБ и
се поддържат ползотворни професионални контакти със служители на
асоциациите в Смоля, Разград, Търговище, Враца, Видин, Шумен и Кърджали.
През периода всички поставени задачи са били изпълнявани по начин,
съобразен изцяло с действащите нормативни документи, като е била
проявявана необходимата отговорност и настойчивост за решаване на
възникналите проблеми в процеса на работа.
По предоставената информация не бяха направени коментари и не бяха
изказани мнения.
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Председателстващият предложи за по първа точка от дневния ред
следния текст на проект за решение: Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация – Русе приема за сведение информацията за
работата на асоциацията за периода от месец януари до месец юни 2015
година и изразява одобрение за извършените дейности.
При проведеното гласуване всички членове на общото събрание
гласуваха „за“, с което предложения проект за решение става решение по
първа точка от дневния ред.
По втора точка от дневния ред: „Обсъждане и приемане на проект
за преразпределение на разходната част на бюджета за 2015 година.
Г-н Бурджиев напомни, че всички членове асоциацията са получили в
установения от закона срок и ред необходимите материали по тази точка от
дневния ред, а именно: проекта за преразпределение на разходната част на
бюджета за 2015 година и обяснителната записка към него.
Независимо от това г-н Бурджиев обясни причините, поради които се
налага предлаганото преразпределение на разходната част на бюджета невъзможността да се приложи изцяло механизмът за формирането му по
начина , регламентиран в чл.20 от ПОДАВиК и трудността по преценка на
необходимите разходи.
Обобщено беше, че предлаганото преразпределение има за цел да
осигури нормалното функциониране на асоциацията до края на периода в
рамките на предвидените и приети приходи за 2015 година.
Председателят използва събирането на всички членове за да обяви, че
две от общините – Борово и Бяла, още не са изпълнили задължението си за
превеждане на вноските в бюджета.
Председателят даде думата за коментари, съображения или забележки
към така представения и обяснен проект за преразпределение на бюджета, но
такива не бяха направени.
За гласуване беше предложен следния текст на проект за решение:
Общото събрание приема предложения проект за преразпределение на
разходната част на бюджета на асоциацията по водоснабдяване и канализация
– Русе за 2015 година.
Други предложения за решение не бяха направени, а при проведеното
гласуване всички членове на общото събрание гласуваха „за“, с което
предложения проект за решение стана решение по точка втора от дневния ред.
По трета точка от дневния ред : „Приемане на решение за
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията за 2016 година”.
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Председателстващият обърна внимание, че с разглеждането и
гласуването
на материалите по точка трета се поставя началото на
процедурата, предвидена в текстовете на чл.20 от ПОДАВиК по отношение на
формиране, обсъждане, съгласуване и приемане на проекта за бюджет за
следващата година.
На общините, в рамките само на няколко дни са били изпратени два
проекта на бюджета за 2016 година, като това се е наложило след съгласуване
с МРРБ. Изпратени са били и съответните обяснителни записки във връзка с
направената актуализация за втория вариант.
Според г-н Бурджиев важността на това гласуване се определя от
обстоятелството, че вноската на държавата в бюджета на асоциацията е част от
приходите, които трябва да осигурят необходимите средства за планираните
разходи.
Г-н Бурджиев обясни, че няма да чете обяснителната записка, защото тя
е неразделна част от предложения проект за бюджет и в нея изчерпателно и
мотивирано е изяснен следвания при формирането на бюджета механизъм и
начина, по който са планирани разходите за отделните дейности, като е
направена съпоставка с начина, по който е бил съставен текущия бюджет.
По така предложения проект за бюджет и размер на препоръчителната
вноска на държавата не бяха направени предложения за промяна или изказани
съображения по начина на формиране на необходимите разходи за
нормалното функциониране на асоциацията.
Председателят на асоциацията предложи за гласуване следния текст на
проект за решение по точка трета: Общото събрание приема препоръчителния
размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК – Русе, за
2016 година да бъде 18 000.00 /осемнадесет хиляди/ лева.
При проведеното гласуване всички членове на общото събрание
гласуваха „за“, с което предложения проект за решение стана решение по
точка трета от дневния ред.
По четвърта точка от дневния ред: „Други“, направи изказване
Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе – г-н Савов. Той
благодари за поканата да присъства на заседанието, защото това е израз на
стремежа за взаимност и партньорство .
Обяснено беше, че от страна на дружеството се прави всичко
необходимо, за да може възможно по-скоро да се подпише договора между
асоциацията и „ВиК“ ООД – Русе, като са изпълнени всички етапи от
процедурата по подготовка на параметрите и текстовете на договора и че това
е станало съвместно със служители на асоциацията в рамките на работни
срещи в гр. Русе и в МРРБ. Изразена беше увереност в ангажираността на
експертите от МРРБ и беше предложен приблизителен график за бъдещите
действия до подписването на договора.
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Други изказвания не бяха направени, при което председателстващият
благодари на всички за участието в заседанието, след което го обяви за
закрито поради изчерпване на дневния ред.

Председател на АВиК Русе:
/П/
/Стефко Бурджиев/
Преброител: / П /
/Петър Петров/
Изготвил:
/П/
Главен секретар на АВиК – Русе
/Валентин Колев/
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