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

Рег.№ ВиК-01-5
01.03.2021 год.

ПРОТОКОЛ
№ 1
от редовно, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе, проведено на 26.02.2021 г. от 11.00 часа в
зала „Свети Георги“ в сградата на
Областна администрация - Русе

Днес, 26.02.2021 г. от 11:00 ч. в зала „Св. Георги“ в сградата на Областна
администрация гр. Русе се проведе редовно, присъствено 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 / посл. изм. ДВ, бр. 3 от 12.01.2021 г./ /Правилника/, чрез
регистрация в присъствения списък беше извършена проверка за наличието на необходимия
кворум за провеждане на заседанието.
След като беше запознат с присъствените резултати 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 6 общини, притежаващи общо 95.71 % мандатно 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, г-н Григоров 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 присъстват 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 Георгиев Димов – заместник-кмет на Община Бяла,
3. Димитър Денев - заместник-кмет на Община Ветово,
4. Георги Великов – заместник-кмет на Община Две могили,
5. Магдалина Илиева – заместник-кмет на Община Русе,
6. Валентин Атанасов – кмет на Община Сливо поле,
7. Цветомир Крумов Петров – заместник-кмет на Община Ценово,
като наличието на мандатност за присъстващите произтича от:
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- за държавата – на г-н Галин Тодоров Григоров е даден мандат с Решение № РД-02-14158/22.02.2021 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/ 27.01.2021 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 № 208 по Протокол № 23 /28.01.2021 г. на Общински съвет - Бяла, като има 3,72%
участие в разпределението на гласовете.
= г-н Димитър Денев – зам.- кмет, представлява община Ветово, съгласно Решение №
300 по Протокол № 21 от 29.01.2021 г.
= г-н Георги Великов – зам.-кмет на община Две могили, съгласно Решение № 304 по
Протокол № 16 / 22.01.2021 г. на Общински съвет – Две могили, като има 2,61 % участие в
разпределението на гласовете.
= г-н Магдалина Илиева – зам.-кмет, представлява община Русе, съгласно Решени №
387 по Протокол № 17 / 28.01.2021 г. на Общински съвет - Русе, като има 46,3% участие в
разпределението на гласовете.
= г-н Валентин Атанасов – кмет на община Сливо поле и представлява община Сливо
поле, съгласно Решение № 182 по Протокол № 18 / 28.01.2021 г. на Общински съвет - Сливо
поле, като има право на 3 % участие с глас при вземане на решения.
= г-н Цветомир Крумов Петров – зам.-кмет, представлява община Ценово, съгласно
Решение № 147 по Протокол № 23 / 24.02.2021 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 95,71 % от гласовете на Общото събрание. /неприсъстващи
представители на Община Борово и Община Иваново/. 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, на заседанието присъстват: г-н Пламен
Спасов – главен секретар на Асоциацията, ВиК експерта на Асоциацията – инж. Милко
Маринов, 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 заседание на Общото 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-мандатоносители 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
71,78 % дялово участие в общото разпределение на гласовете, след което обяви заседанието
за открито и пожела ползотворна работа на членовете на Асоциацията по ВиК-Русе.
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В изпълнение изискването на текста на чл. 12, ал. 8 от Правилника, за преброител на
кворума и гласовете се предлага главния секретар, ако общото събрание не избере друго
лице от служителите на Асоциацията, но имайки предвид новия текст на чл. 15, ал. 3 от
Правилника, изискващ главния секретар да води протокола от заседанието, Председателят
предложи преброяването на днешното заседанието да бъде извършвано от служителя на
АВиК-Русе – инж. Милко Маринов, ВиК експерт в Асоциацията. Предложението беше
прието с 100 % от гласовете на представителя на държавата и на всички присъстващи
мандатоносители, представители на общини, членове на АВиК-Русе.
Във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника, Председателят определи протоколирането
на заседанието да се извършва от г-н Пламен Спасов, главен секретар в Асоциацията по ВиК
– Русе, което беше прието единодушно от присъстващите членове, мандатоносители.
Напомнено беше, че покана за провеждане на заседанието с дневния ред е изпратена
на членовете на Асоциацията, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 2 от Правилника, чрез
системата за електронен обмен на документи с писмо № ВиК-01-5 от 15.01.2021 г., на същата
дата е изпратено и по официалните им електронни пощи, заедно с материалите по дневния
ред. Поканата и материалите по дневния ред са публикувани на 15.01.2021 г. и на интернет
страницата на Областна администрация – Русе, раздел „Асоциация по ВиК”, с което са
изпълнени изискванията на чл. 10, ал. 3 и ал. 6 от Правилника. Уведомяването на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на
околната среда и водите, с цел съгласуване позицията на държавата и получаване на мандат
по точките от дневния ред е извършено с писма № ВиК-01-5 от 15.01.2021 г., изпратени чрез
системата за електронен обмен на документи.
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
05.02.2021 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 от МРРБ писмо с вх. № ВиК-01-5 от 15.01.2021 г.:
1. Приемане на годишния Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2020
година.
Докладва: г-н Галин Григоров, Председател на АВиК - Русе
2. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за
2020 година
Докладва: г-н Галин Григоров, Председател на АВиК – Русе
3. Приемане на предложения проект за Бюджет на Асоциацията по ВиК – Русе за
2021 година.
Докладва: г-н Галин Григоров, Председател на АВиК – Русе
4. Други
Беше проведено гласуване по така предложения проект за дневен ред. Със 100 % от
гласовете на всички присъстващи представители-мандатоносители на членовете на
Асоциацията, без гласове „против“ и без гласове „въздържали се“, 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 2020 година“.
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В изпълнение изискванията на чл. 16, т.3 от Правилника, Председателят обяви, че е
предоставил с писмо № ВиК-01-4 от 15.01.2021 год. на общините и МРРБ изготвения
подробен годишен Отчет за дейността на Асоциацията през 2020 г., а на МОСВ с писмо №
ВиК-01-5/15.01.2021 г., с който отчет членовете вече трябва да са се запознали.
Тъй като Отчета за дейността през 2020 г. се съдържа в 8 страници, Председателят не
счете, че следва 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 2020 год., поради което счита, че той е ясен, удовлетворителен и достатъчен.
Имайки предвид решенията на общинските съвети, в изпълнение изискванията на
чл. 16, т. 3 от Правилника, председателстващият подкани присъстващите да изразят своите
мнения и съображения по предложения годишен Отчет за дейността на Асоциацията за 2020
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 2020 година.”
Предложението беше гласувано със 100 % „за“ от всички присъстващи
мандатоносители, 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 2020 година.“
Беше напомнено, че Отчета за изпълнение на бюджета за 2020 г., заедно с
обосновката му са предоставени чрез системата за електронен обмен на документи на
членовете на Асоциацията и на МРРБ, също с писмо № ВиК-01-4/15.01.2021 год., а на МОСВ
с писмо № ВиК-01-5/ 15.01.2021 г..
Председателстващият отбеляза, че параметрите на приетия бюджет за 2020 г. са били
обусловени от определената вноска от държавата в размер на 20 000 лева, представляваща
35% от общия приход, който заедно с финансирането от общините общо за 65 %, формира
общите 57 142,86 лева на прихода.
Като остатък от предходните отчетни периоди към 01.01.2020 г., получен от
икономия най-вече от фонд „Работна заплата“, поради незаета за определен период щатна
бройка за длъжностите „главен секретар“ и „ВиК експерт“, са отчетени 10 888,19 лева.
За периода на 2020 год. са направени общо фактически разходи в размер на
55651,37 лева, като общата икономия в края на годината е 12 529,51 лева.
При сравняване на отчетните и планираните разходи в Отчета за изпълнението на
бюджета за 2020 г., най-голяма икономия от 1 506,49 лева е постигната от фонд „Работна
заплата“, в това число и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.
Отчетена е икономия общо от 2 137,48 лева и от издръжката на Асоциацията,
въпреки невъзстановените от МРРБ 149,83 лв. направени разходи за гориво на служебното
МПС при заключителното явяване на организираното от министерството обучение в гр.
София. Сумата е възстановена по сметката на Асоциацията на 15.01.2020 г.. Най-голяма
икономия е реализирана от консумативните разходи в размер на 1065,50 лева, 460,00 лева от
командировки, 283,07 лева от разходите за външни услуги, 172,00 лева от материали, 84,27
лева от застраховки и 72,64 лева икономия от такси.
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Председателят отчете, че при своята работа Асоциацията по ВиК-Русе през 2020 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 2020 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 2020 година, заедно с
обосновката му, като утвърждават необходимостта от извършените разходи през 2020
година.”
Предложението беше гласувано със 100 % „за“ от присъстващите членовемандатоносители 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
предложения проект за Бюджет на Асоциацията по ВиК - Русе за 2021 година“.
Проекта за Бюджет за 2021 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 им електронни пощи, като е публикуван и на
интернет 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 22 000 лева за размер на
вноската на държавата в бюджета за 2021 г. на Асоциацията по ВиК-Русе.
С писмо вх. № ВиК-01-5/15.01.2021 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 2021 г. на асоциациите е определена отново
до 20 000 лева, като за тези асоциации, които са определили по-ниска вноска от посочения
максимален размер, вноската остава в размера на приетата, съгласно чл. 20, ал. 3 от
Правилника.
Спрямо приетата от общото събрание по реда на чл. 20, ал. 3 от Правилника вноска
на държавата от 22 000 лева и така официално определената от МРРБ вноска на държавата в
размер от 20 000 лева за Асоциацията по ВиК-Русе, се определят и вноските на общините,
съставляващи общо 65 % от финансирането на текущата дейност на Асоциацията, които за
нашата обособена територия са следните:
за Община Борово – 965,72 лева;
за Община Бяла – 2 125,71 лева;
за Община Ветово – 1 965,71 лева;
за Община Две могили – 1 491,43 лева;
за Община Иваново – 1 485,71 лева;
за Община Русе – 26 457,14 лева;
за Община Сливо поле – 1 714,29 лева;
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за Община Ценово – 937,15 лева,
или общото финансиране за 2021 година е отново в размер на 57 142,86 лева.
Напомнено беше, че след приемане от Общото събрание на Бюджета на
Асоциацията за 2021 г., на всяка община писмено ще бъде посочена дължимата от нея към
Асоциацията вноска за годината.
В предложения пред Общото събрание проект на Бюджет за 2021 година е
предвидено Асоциацията по ВиК-Русе да разполага за извършване на дейността си с
57142,86 лева от финансиране и 12 529,51 лева остатък от икономии от минали периоди.
Имайки предвид натрупаната икономия от предишните отчетни периоди, разходната част за
2021 г. е предложена за общо 60 485,72 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“ и длъжност „ВиК експерт“.
Посочената икономия в края на 2021 година в размер на 9 186,65 лева се предвижда
да разплати неотложните разходи за първите два месеца на 2022 г., до осигуряване на новото
финансиране за 2022 г., каквито са изискванията на чл. 21, ал. 4 от Правилника.
Беше дадена думата на присъстващите за мнения и съображения, предвид решенията
на общинските съвети, но 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 предложения Бюджет на Асоциацията по ВиК - Русе за 2021 година, при
вноска от държавата в размер на 20 000 лева.“
Предложението беше гласувано със 100 % „за“ от присъстващите членовемандатоносители 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.
По точка Четвърта от дневния ред „Други“ председателят даде думата на
присъстващите за поставяне на допълнителни въпроси, изказване на мнения и коментарии.
Главният секретар на Асоциацията по ВиК, г-н Пламен Спасов поиска
възможност да уведоми присъстващите, че на 12.01.2021 г. в ДВ бр. 3 е публикуван
Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ВиК
асоциациите. В кратък план той запозна присъстващите с внесените десет по-съществени
допълнения и изменения на Правилника, а именно:
Официалната кореспонденция между Асоциацията и собствениците на публични ВиК
активи и с МРРБ и МОСВ следва да се осъществява чрез системата за електронен обмен на
документи и по електронна поща. В случаите, които налагат изпращане на оригинални
документи, кореспонденцията ще се извършва на хартия.
Официално е обявено, че при отсъствие на Председателя на Асоциацията неговите
функции и задължения се изпълняват от лицето, което чрез заповед е изрично упълномощено
да изпълнява функциите на областен управител.
Заседанията на Общото събрание на Асоциацията, освен редовни и извънредни могат
да бъдат присъствени и неприсъствени, като за последните е необходима техническа
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подготовка при всички членове на Асоциацията, която към момента не е осъществена и
синхронизирана при нас.
За заседанията на Общото събрание на Асоциацията, освен редовна дата се определя
вече и резервна дата и час, която следва да се впише и в дадените мандати на
представителите, т.е. в дадените мандати от общинските съвети, МРРБ и МОСВ се посочват
двете дати и мандатите важат за двете дати – редовната и резервната.
Ако при провеждане на гласуване на заседанията на Общото събрание, някой
представител на община, имащ право на глас, упражни това право с „против“ или „въздържал
се“, следва съответния представител да представи на Председателя писмено становище за
това свое решение, което се вписва в протокола.
Изрично се определя, че протоколите от заседанията на Общото събрание се водят от
главния секретар на Асоциацията и се подписват от него, Председателя и преброителя на
гласове.
Едно от задълженията на Председателят на Асоциацията е да създава със своя заповед
междуведомствена комисия, съставена от представители на публичните собственици, на
Асоциацията и на ВиК Оператора, за приемане на инвестициите, изпълнени за сметка на ВиК
Оператора.
Главният секретар обърна внимание, че във връзка с приемането на инвестициите в
публични ВиК активи, извършени от Оператора през 2020 г., въпреки че заповедите за
създаване на междуведомствени комисии са на Председателя на Асоциацията, то водещата
роля и контрола по изпълнението им следва да остане на съответния публичен собственик –
община или Областна администрация.
С цел, все пак да се напомнят основните насоки за работа по приемане на
инвестициите, извършени от ВиК оператора, г-н Спасов напомни, че на интернет страницата
на Областна администрация – Русе в направление „Асоциация по ВиК“, в раздел
„Нормативни документи“, подраздел „Указания за инвестиции в публични ВиК активи“ са
обявени по номера и дати основните указателни материали, отнасящи се до темата.
А поради това, че ежегодно комисиите се променят по състав, той помоли
присъстващите кметове на общини да задължат сега определените такива членове на
комисии, да се запознаят с всички материали по темата за приемане на извършените през
2020 г. от оператора инвестиции, в т.ч. и с измененията на Правилника. Обърна внимание, че
в Асоциацията ежедневно е набирана информация /по общини и дати/ за извършените от ВиК
оператора през 2020 г. ВиК работи – аварийни и планови, която също ще бъде от полза за
комисиите.
Определен е срок до 30 април на всяка година, до когато Асоциацията следва да одобри
на свое Общо събрание Подробна инвестиционна програма, изготвена от ВиК Оператора за
съответната година. Във връзка с това изменение г-н Спасов уведоми присъстващите, че са
пуснати покани до членовете на Асоциацията за извънредно заседание на Общото събрание
за 20.04.2021 г., на което ще се разгледа предложената от „ВиК“ ООД- Русе Подробна
инвестиционна програма за 2021 г.. Г-н Спасов помоли ръководителите на общини да
разгледат детайлно предложението, касаещо тяхната територия и ако имат основателни
причини за корекции, писмено да уведомят Председателя на Асоциацията.
Той обърна внимание, че за някои общини предложената обща сума на инвестициите за
2021 г. е по-малка от утвърденото с Договора минимално ниво на инвестициите за тази
година. Но не бива да се забравя, че минималното ниво на инвестициите е прието за 15-те
години на договора и в някои години те могат да бъдат по-малко, а в други повече. Този
анализ за фактически изпълнените инвестиции до сега и приетото минимално ниво по
собственици, ще им бъде предоставен на новото заседание.
Указано е какво следва да съдържа протокола, изготвен от междуведомствената комисия
по приемане на инвестициите, изпълнени от ВиК Оператора.
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Задължава се Асоциацията да извършва планови
Оператора за изпълнение изискванията на глава Втора
критериите за ВиК операторите и за квалификацията на
становище, че според него намесата в кадровите процеси
да са част от дейността на асоциациите.

и извънредни проверки на ВиК
от Наредбата за изискванията и
персонала им. Г-н Спасов изрази
на ВиК Оператора не би трябвало

Г-н Сава Савов, управител на „ВиК“ ООД-Русе се включи като напомни, че
въпреки и неговото лично становище дружеството е изпратило на Асоциацията писмо със
подробна кадрова справка за ръководния състав, от която е видно, че само един служител –
началник на пречиствателна станция не отговаря напълно на изискванията – той е инженер, а
не биолог, но той е преминал всякакви обучения и неговата станция е като аптека и е найдобра в страната.
Главният секретар, г-н Спасов, пожела на всички да бъдат здрави и да са
ползотворни пред настоящата година. Той пожела постигнатото добро сътрудничество и
синхрон между Асоциацията, собствениците на публични ВиК активи и ВиК оператора да се
заздрави и да дава все по-добри резултати, в полза на населението на обособената територия.
Председателят даде думата на г-н Сава Савов, управител на „ВиК“ ООД-Русе,
който също обърна внимание, че в предложения подробен инвестиционен план за 2021 г. за
община Сливо поле инвестицията е малко по-малка от минималното ниво за годината, но за
Сливо поле се подготвя много голяма инвестиция в рамките на 3 млн. лева, която ще дръпне
минималните нива на общината за няколко години напред. Той заяви, че предложената
инвестиционна програма е по експертиза направена от дружеството, но по принцип то е
отворено за диалог и дискусия по нови предложения, но при положение, че се посочи точно
кое от вече предложените ще бъде подменено с ново предложеното. Естествено е, каза той, че
не може да се променя стойностната рамка на всяка община, защото няма от къде да се
вземат допълнителни средства, а стойностната рамка е изчислена на база приходите от всяка
една територия.
Управителят на ВиК оператора сподели и своето становище за инвестициите
извършени от дружеството през 2020 г., като изтъкна, че те превишават договореното
минимално ниво за годината. Той увери, че всички списъци и КСС са изпратени както на
общините и Областна администрация, така и на Асоциацията и че инвестициите са
осчетоводени в дружеството както за нуждите на КЕВР, така и по изискванията на
счетоводните стандарти. Г-н Савов изрази надеждата си, че комисиите бързо ще си свършат
работата, за да се подпишат своевременно приемо-предавателните протоколи и се фактурират
сделките.
Главният секретар г-н Спасов вметна, че още в понеделник на 01.03.2021 г.
заповедите от страна на Председателя на Асоциацията за сформиране на комисии ще бъдат
изпратени по общини и предоставени и на оператора, като наблегна, че списъците за
извършените през 2020 г. инвестиции от ВиК дружеството са получени през вчерашния ден –
25.02.2021 г.
Г-н Сава Савов продължи изказването си с това, че в тазгодишното си писмо до
всички Асоциации в страната и до министъра на МРРБ и изпълнителния директор на
българския ВиК холдинг, КЕВР е отразил най-общо негативи за работата на ВиК операторите
през 2019 г., без да посочва кой оператор в какво точно е направил пропуски. Той пожела да
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посочи на присъстващите в хронология действията на КЕВР: първо се утвърждава от КЕВР
Бизнес план с шест месеца закъснение, дружеството поема една твърде амбициозна
инвестиционна програма от порядъка на около 5 млн. лв. на година или около 25-30 млн. лева
за петилетка, като съответно срещу тези разходи са заложени и определени приходи и
определени други качествени показатели, които няма да се коментират в момента. За периода
на 2019 г. в отчета за изпълнението на Бизнес плана КЕВР са отчели едно неизпълнение, но
без да се анализират факторите наложили това неизпълнение. Формално качествените
показатели не са изпълнени според КЕВР, защото те налагат аритметично числа /напр. план
4, а изпълнение 3,98/, без да търсят връзката с различните фактори за неизпълнение.
Например приходите са намалели с 4,5 млн. лв. / в следствие на демографско намаление и др.
фактори/ и логично е с толкова да се намалят и инвестиционните ангажименти за
разглеждания период от 2017 г. до 2019 г.. Ние сме направили обстоен анализ на
неизпълнението и сме доказали логичните причини за това, като сме завели дело срещу
КЕВР през ВАС. КЕВР не прие нашите възражения и настоява за намаление на цената на
услугата с 0,03 лв., поради неизпълнение на инвестиционната програма. При драстичното
намаление на приходите инвестиционните параметри си остават същите, а то няма как да се
извърши на практика без покриване с приходни средства. Такива дела са заведени и от
няколко още дружества /Бургас, Ямбол, Добрич, Шумен и др./, като считам, че тези дела ще
бъдат спечелени от ВиК операторите.
Г-н Савов наблегна, че сега в обстановката на пандемия, в цялата страна са паднали
приходите, затворени са заведения, хотели, цели предприятия и този основен фактор почти
фалира ВиК дружествата в страната. Изразено беше от страна на управителя на дружеството
становището, че не е допустимо в тази обстановка в доклада на КЕВР да се пише, че има
лошо управление на дружествата в частност и от там и на целия воден сектор. Недопустимо
е, според него, да се извършва такова формално намаление на цените на услугите, а от там и
на приходите, а да се иска изпълнение на планираната инвестиция. Регулатора явно не се
съобразява с поетите от нас ангажименти към международни институции, към оперативни
програми и не счита за целесъобразно коригирането на инвестиционната структура.
Управителят на ВиК дружеството обърна внимание върху енергийния сектор и
вземаните там решения и водния сектор и налаганите от регулатора решения, като изрази
притеснение от фалит на водния сектор в страната. Той допълни, че има грешни,
плагиатствани методики за ценообразуването във водния сектор, че няма чуваемост от страна
на регулатора, че тече само един монолог от КЕВР, не са спазени редица законови разпоредби
в т.ч. и международни. Например, КЕВР не е приел Тарифа за присъединяване на новите
обекти и са създадени по този начин обстоятелства за извършване в момента на редица
нарушения при присъединяване на новите обекти.
Г-н Савов отчете, че за русенското дружество миналата година е приключила с около
3 млн. лв. печалба. Няколко думи бяха казани и за работата по големия проект по
Оперативната програма, че вече са сключени три договора за изпълнение и останалите два
предстоят за подписване ва най-скоро време. Сключени са договори за надзор, предстоят
договори за външна фирма за управление на проекта и фирма за публичност, фирма за
мониторинг на дъждовни води и фирма за създаване на ГИС. Изразено беше мнение, че през
м. март 2021 г. ще бъде направена първата копка, както и 5 откривания на обекти. Г-н Савов
увери, че в сайта на дружеството ще бъде създадено специално поле за проекта, където ще
има възможност всеки да се запознае с приетата документация и с работата в детайли по
всеки един обект.

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

10

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 ВиК експерта на Асоциацията по ВиК-Русе,
като преброител. Настоящият протокол се изготви в един оригинален екземпляр за досие №
ВиК-01-5/ 2021 г.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - РУСЕ

Преброител:
/П/
инж. Милко Маринов
ВиК експерт на АВиК-Русе
26.02.2021 г.

/П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ

Изготвил протокола: /П/
Пламен Спасов
Главен секретар на АВиК-Русе
26.02.2021 г.
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