АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ
Рег.№ ВиК-01-2
19.02.2019 год.
ПРОТОКОЛ
№ 2
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 15.02.2019 г. от 13.30 часа в зала № 1 в сградата на
Областна администрация - Русе
Днес, 15.02.2019 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/.
Преди официалното откриване на заседанието, главният секретар на Асоциацията по
ВиК – Русе, г-н Пламен Спасов, запозна присъстващите с дадени указания от МРРБ и МОСВ,
които могат да се намерят и на сайта на Асоциацията, а именно:
На електронната поща на Асоциацията, два дена преди настоящото заседание, се е
получило уведомление от експерт в правното направление на Дирекция „ВиК“ при МРРБ, че
след като е одобрено и подписано на 25.01.2019 г. Допълнително споразумение № 1 към
Договора между АВиК и ВиК оператора, отпада необходимостта на днешното заседание да се
одобрява от Общо събрание на АВиК представената от оператора Подробна инвестиционна
програма, тъй като в споразумението има Приложение, в което са разпределени инвестициите
по собственици, направления и години. Поради така изразеното становище на МРРБ, отпада и
необходимостта от вземане на решение по т. 5 от предварително обявения дневен ред на
заседанието.
В изпратеното от МОСВ на Областния управител, пълномощно за настоящото редовно
заседание, се обръща внимание на следното:
С Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет са приети План за управлението
на речните басейни в Дунавски район за периода 2016-2021 г. и Национална програма за
прилагането му, което е във връзка с изпълнение изискванията на Европейската директива за
пречистване на градските отпадъчни води. В доклада от 2018 г. до Европейската комисия, по
чл. 17 от тази директива е заложено доизграждане на канализационната мрежа и липсващите
пречиствателни съоръжения за агломерации с над 2000 до 10 000 еквивалент жители, с
изграденост на канализационната мрежа под 98 %. В Програмата от мерки е предвидена
мярка: “Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените
места“ с предвидени действия за изпълнение на мярката: „Изпълнение на проекти за
изграждане, реконструкция или модернизация на канализационната система, вкл. Градски
пречиствателни станции за отпадъчни води, определени за конкретните агломерации с над
2000 до 10000 е. ж.“.
За тези проекти не е осигурено европейско финансиране и като отговорни институции
за изпълнение мерките от План за управлението на речните басейни са посочени съответните
общини и ВиК оператор. На обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе,
населените места с посочения по-горе обхват и критерии са гр. Ветово, гр. Две могили, гр.
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Сливо поле. Главният секретар се обърна с молба към тези общини, да разгледат посочените
документи и обсъдят времето и начините за изпълнение на изискванията на Директивата за
пречистване на градските отпадъчни води.
Съгласно изискването на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/, чрез регистрация в присъствения списък беше
извършена проверка за наличието на необходимия кворум за провеждане на заседанието.
След като беше запознат с резултатите за присъствието и наличието на мандати, г-н
Галин Григоров - Областен управител на област Русе и Председател на Асоциация по ВиК Русе, съобщи, че в залата присъстват като мандатоносители представителят на държавата и
представители на 5 общини, притежаващи общо 92.26 % 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. Пламен Дончев – заместник кмет на Община Иваново,
4. Димитър Наков – заместник кмет на Община Русе,
5. Михаил Чиликов – заместник кмет на Община Сливо поле,
6. 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-02-14124/08.02.2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да
представлява държавата на днешното заседание на Общото събрание, притежавайки 35% от
всички гласове, а от Министъра на околната среда и водите с полученото пълномощно № 2600-765/01.02.2019 год..
- За общините присъстващите мандато-носители по решение на Общинските съвети
са както следва:
= г-н Евгени Георгиев Димов – зам.-кмет, представлява община Бяла, съгласно
Решение № 607 по Протокол № 55 /30.01.2019 г. на Общински съвет - Бяла, като има 3,72%
участие в разпределението на гласовете.
= г-н Пламен Дончев Дончев – зам.-кмет, представлява община Иваново, съгласно
Решение № 499 по Протокол № 47 / 24.01.2019 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 №
1058 по Протокол № 42 / 05.02.2019 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 № 498 по Протокол № 49 / 30.01.2019 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
№ 390 по Протокол № 60 / 11.02.2019 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 5 /пет/ броя общини, които заедно с представителя на държавата,
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са носители на 92,26 % 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 – служители на Асоциацията и
представители на оператора. Председателят помоли за гласуване на такова решение, при
което предложението беше прието на 100% от присъстващите членове на АВиК-Русе.
Г-н Григоров напомни, че решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от
три четвърти от гласовете на присъстващите членове на Асоциацията с право на глас
(съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите ДВ, бр. 58/16.07.2015 г./., или това в момента са
.. % 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.
Напомнено беше, че покана за провеждане на заседанието с дневния ред е изпратена
на членовете на Асоциацията с писмо с обратни разписки № ВиК-01-2 от 15.01.2019 г., като е
публикувана същия ден и на електронната страница на Областна администрация – Русе.
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 писма от 17.01.2019 г.. На 16.01.2019 г.
на членовете на Асоциацията по ВиК-Русе са били изпратени по електронна поща
материалите по дневния ред на заседанието и публикувани и на електронната страница на
Областна администрация - Русе, раздел „Асоциация по ВиК”, а на 17.01.2019 г. с обратни
разписки изпратен коригирания отчет за изпълнението на бюджета и публикуван на
електронната страница, 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
25.01.2019 год. не са били повдигнати от членове на Асоциацията, допълнителни въпроси за
обсъждане в дневния ред.
На членовете на Асоциацията беше предложен проект за дневен ред, съобразен с
полученото уведомление от МРРБ:
1. Приемане на Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2018
година.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК - Русе
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2. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за
2018 година
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК – Русе
3. Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК-Русе за 2018 год.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК – Русе
4. Приемане на предложения проект за Бюджет на Асоциацията по ВиК – Русе за
2019 година.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК – Русе
5. 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
Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК-Русе за 2018 год.“.
В изпълнение изискванията на чл. 16, т.3 от ПОДАВиК, Председателят обяви, че е
предоставил с писмо № ВиК-01-2 от 14.01.2018 год. на общините и МРРБ изготвения
подробен Годишен отчет за дейността на Асоциацията през 2018 г., а на МОСВ с писмо №
ВиК-01-2/17.01.2018 г., с който членовете вече трябва да са се запознали.
Тъй като отчета се съдържа в 14 страници, Председателят не счете да губи времето
на събранието с препрочитането му. Той обяви, че до момента на днешното заседание не е
получил въпроси по Годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2018 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 2018
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 2018 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 изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2018 година.“
Беше напомнено, че Отчета за изпълнение на бюджета за 2018 г., заедно с
обосновката му са предоставени на хартиен носител на членовете на Асоциацията и на
МРРБ, също с писмо № ВиК-01-2/14.01.2019 год., а на МОСВ с писмо № ВиК-01-2/
17.02.2019 г..
Председателстващият отбеляза, че параметрите на приетия бюджет за 2018 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. В приходната част е отразено и безвъзмездно
предоставеното от Областна администрация моторно превозно средство с отчетна стойност
6600 лева, поради което общата стойност на приходната част е от 49457.14 лева.

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

5
Като остатък от предходните отчетни периоди, получен от икономия от фонд
„Работна заплата“ поради незаета за определен период щатна бройка за длъжността „главен
секретар“, са отчетени 23 355,49 лева.
За периода на 2018 год. са направени общо фактически разходи в размер на
54511,41 лева, отразен е като нефактически разход и безвъзмездно полученото МПС, поради
което общите разходи са посочени в размер на 61 111,41 лева, като общата икономия в края
на годината е намалена до 11 701,22 лева.
При сравняване на отчетните и планираните разходи в Отчета за изпълнението на
бюджета за 2018 г. най-голяма икономия от 4 422,16 лева е постигната от фонд „Работна
заплата“.
Отчетена е икономия от 2 226,43 лева и от общата издръжка на Асоциацията,
въпреки не планираните разходи по придобитото със заповед леко МПС.
Председателят отчете, че при своята работа Асоциацията по ВиК-Русе през 2018 г. е
разходвала средствата по бюджета си изключително предпазливо и пестеливо.
Беше дадената възможност на присъстващите за изказвания, споделяне на мнения
или въпроси по Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2019 г..
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
изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2018 година, заедно с
обосновката му, като утвърждават необходимостта от извършените разходи през 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 Втора точка от дневния ред на заседанието.
Работата на заседанието продължи с Трета точка от дневния ред: „Приемане на
Годишния финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2018 година“.
Годишният финансов отчет /ГФО/ за 2018 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 и е
публикуван на електронната страницата на Областна администрация – Русе, раздел
„Асоциация по ВиК“, не по-късно от три седмици преди датата на заседанието.
ГФО за 2018 г. на Асоциацията по ВиК-Русе е изпратен на хартиен носител и на
МРРБ и на МОСВ с писмо № ВиК-01-2 от 17.01.2019 г..
Годишният финансов отчет е изготвен съгласно изискванията на МРРБ за видове и
образци форми, като съдържа:
Счетоводен баланс в хиляди 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 хиляди лева;
Отчет за промените в собствения капитал в хиляди 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.
Председателят, 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
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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 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 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 2019 година“.
Проекта за Бюджет за 2019 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, на официалните електронни пощи, както е и публикуван на
електронната страницата на Областна администрация – Русе, в раздел „Асоциация по ВиК“.
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 2019 г. на Асоциацията по ВиК-Русе.
С писмо вх. № ВиК-01-2/10.01.2019 г. зам.-министъра на регионалното развитие и
благоустройството, г-н Николай Нанков, в изпълнение изискванията на чл. 21, ал. 2 от
Правилника, е уведомил всички председатели на асоциации в страната, че окончателния
размер на вноската на държавата в бюджетите за 2019 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:
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 2019 година е отново в размер на 42 857,14 лева.
Напомнено беше, че след приемане на Бюджета за 2019 г. на всяка община писмено
ще бъде посочена дължимата й за годината вноска.
След проведени консултации с МРРБ, в предложения в момента проект на бюджет за
2019 година е предвидено Асоциацията по ВиК-Русе да разполага за извършване на
дейността си с 42 857,14 лева от финансиране и 11 701,22 лева от остатък от минали
периоди. Имайки предвид натрупаната икономия от предишните отчетни периоди,
разходната част за 2019 г. е предложена за общо 53 558,36 лева, с цел усвояване на остатъка
от предходни отчетни периоди, получил се най-вече от намаление на фонд „Работна заплата“
– липса на плащания за определен период за длъжност „главен секретар“.
Посочената икономия в края на 2019 година се предвижда да разплати неотложните
разходи за първия месец на 2020 г., до осигуряване на новото финансиране за 2020 г.,
каквито са изискванията на чл. 21, ал. 4 от Правилника.
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
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територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе приемат
предложения Бюджет на Асоциацията по ВиК - Русе за 2019 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.
По точка Пета от дневния ред „Други“ председателят даде думата на
присъстващите за поставяне на допълнителни въпроси, мнения и коментарии.
Думата се предостави на Управителят на „ВиК“ ООД-Русе, д-р, инж. Сава Савов,
който изказа огромна благодарност към членовете на Асоциацията – областна администрация
и общини, за експедитивността на последните при взимане на решения от Общинските им
съвети за приемане на Допълнителното споразумение към Договора, за ползотворната и
ефективна съвместна работа по проекта от Програма Околна среда. Той информира
присъстващите, че в момента се проверява комплектността на проектното предложение и ако
всичко е според изискванията, то до края на деня той ще подпише документацията и
следващата седмица проектното предложение ще бъде внесено в МОСВ. За сега само
Русенския оператор, от общо 14-те ВиК дружества работещи по проекта в страната, е
единствения, който е готов да си внесе проектното предложение. Този факт не може да не
предизвиква гордост и в членовете на Асоциацията, заяви г-н Савов, като благодари още
веднъж на всички.
Г-н Савов обяви, че с работата в момента по проекти за агломерациите над 10 000
е.ж., малките общини не са забравени. Работата по Регионалните прединвестиционни
проучвания на цялата обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе продължава,
приема се 5-я междинен доклад, като той касае точно тези агломерации, които са между 2000
и 10000 е.ж. и касае инвестициите в част ВиК. Спомняте си, че на извънредното ваше
заседание, проведено на 25.01.2019 г., приехме едно решение, което касае община Сливо
поле, а именно финансирането със заемни средства на ВиК дружеството на подмяната на
магистрален водопровод. След приемане на 5-я междинен доклад и определяне на рамката за
инвестициите на всяка една от малките общини, ще се търсят начини за финансиране
работата по техните водни цикли.
Напомнено беше, че вече е факт и Европейската солидарност е увеличена с 2 млн.
евро. Г-н Савов изказа надежда, че част от тези пари ще бъдат и по програма Околна среда, за
да може да се финансират мероприятия по водоснабдяването на населените места, тъй като
чисто пазарния принцип за прилагане е немислим, услугата е социална, консумацията е
ограничена, не могат да се реализират кой знае какви мащаби от търговската дейност, за да
може ВиК оператора да си позволи сам, със собствени средства, да прави инвестиции в
малките общини. Той увери, че на държавно ниво се мисли за механизъм, който ще бъде
изяснен за финансиране на подмяна на остарялата ВиК инфраструктура в малките общини.
Малките общини не са забравени, завършвайки повтори г-н Спасов, работи се и по техните
проблеми.
Главният секретар на Асоциацията по ВиК, г-н Пламен Спасов поиска
възможност да напомни на присъстващите, че във връзка с приемането на инвестициите в
публични активи, извършени от оператора през 2018 г. все още в Асоциацията не са получени
всички заповеди за създадени комисии –това са общини Борово, Ветово, Иваново и Русе,
както и от Областна администрация. Беше обявено, че след получаване на всички заповеди от
публичните собственици, експерта по ВиК на Асоциацията, инж. Петров, ще се свърже с
всички председатели на комисии, за да се уточнят датите и реда на работа на всяка една
комисия.
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Тъй като през 2017 г. и през 2018 г., преди приемане на извършените от оператора
инвестиции, са правени съвместни, разширени срещи на комисиите с представители на
Асоциацията, на собствениците и на ВиК оператора, то тази година, за да не се губи излишно
ценно време, такава среща не се предвижда, съобщи г-н Спасов.
С цел, все пак да се напомнят основните насоки на работа, той обяви, че е
предоставил на всички собственици на публични ВиК активи, доклад, в който са обявени по
номера и дати основните материали, отнасящи се до темата, в т.ч. протоколи и доклади от
общите работни срещи, с направените предложения, изводи и заключения.
Поради това, че ежегодно комисиите се променят по състав, г-н Спасов предположи,
че е полезно и сега определените такива членове на комисии, да се запознаят с всички
материали по темата за приемане на инвестициите. Обърнато беше внимание, че изпратената
от Асоциацията информация, /по общини и дати/ за извършените от оператора през 2018 г.
ВиК работи – аварийни и планови, също ще бъде от полза за комисиите.
След приключване процедурата по приемането на инвестициите от собствениците на
публични ВиК активи, служителите от Асоциацията ще извършат обобщаване и анализиране
на информацията, което ще бъде предоставено в доклад пред членовете на Асоциацията по
ВиК-Русе. Ще бъдат анализирани данните за предоставените и приети инвестиции, колко от
обявените през годината подменени аварийно над 10 линейни м. тръби са включени в
предложените инвестиции и дали има включени такива, които да не са били обявени в
регистъра за аварийните работи. Дали обекти с показана изключителна честота на
аварийност са били включени в реконструкции или модернизации, или са реконструирани
обекти с отразявана минимална аварийност.
Г-н Спасов подчерта, че тези анализи би следвало да се извършват от всеки
собственик на публични ВиК активи, но имайки предвид липсата на ВиК специалисти в
повечето общини, смята, че служителите от Асоциацията могат да бъдат от полза в това
отношение.
Накрая главният секретар на Асоциацията по ВиК-Русе пожела на всички
ползотворна работа през годината, като изрази искреното намерение постигнатото добро
сътрудничество и синхрон между Асоциацията, публичните собственици и ВиК оператора да
се заздрави и да дава все по-добри резултати в полза на населението на обособената ВиК
територия.
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.
Неразделна част от настоящия протокол е присъствения списък със саморъчно
вписани имена, длъжност и подписи, заверен от главния секретар на Асоциацията по ВиКРусе, като преброител.
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр за досие № ВиК-01-2/2019 г.
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