АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ
Рег.№ ВиК-01-3
28.02.2020 год.
ПРОТОКОЛ
№ 1
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 27.02.2020 г. от 11.30 часа в зала № 1 в сградата на
Областна администрация - Русе
Днес, 27.02.2020 г. от 11:30 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/.
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 6 общини, притежаващи общо 94,87 % 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. Присъстващият кмет на Община Ветово
г-н Мехмед Мехмед не представи мандат от Общински съвет Ветово, поради което не е
включен като мандатоносител за редовното заседание.
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. Божидар Борисов – кмет на Община Две могили,
4. Пламен Дончев – заместник-кмет на Община Иваново,
5. Магдалина Илиева – заместник-кмет на Община Русе,
6. Михаил Чиликов – заместник-кмет на Община Сливо поле,
7. 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-02-14117/10.02.2020 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да
представлява държавата на днешното заседание на Общото събрание, притежавайки 35% от
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всички гласове, а от Министъра на околната среда и водите с полученото пълномощно № 2600-765/18.02.2020 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 № 44 по Протокол № 5 /30.01.2020 г. на Общински съвет - Бяла, като има 3,72%
участие в разпределението на гласовете.
= г-н Божидар Борисов – кмет на община Две могили, съгласно Решение № 64 по
Протокол № 4 / 31.01.2020 г. на Общински съвет – Две могили, като има 2,61 % участие в
разпределението на гласовете.
= г-н Пламен Дончев Дончев – зам.-кмет, представлява община Иваново, съгласно
Решение № 59 по Протокол № 6 / 23.01.2020 г. на Общински съвет - Иваново, като има 2,6 %
участие в разпределението на гласовете.
= г-н Магдалина Илиева – зам.-кмет, представлява община Русе, съгласно Решени №
75 по Протокол № 6 / 21.02.2020 г. на Общински съвет - Русе, като има 46,3% участие в
разпределението на гласовете.
= г-н Михаил Асенов Чиликов – зам.-кмет на община Сливо поле и представлява
община Сливо поле, съгласно Решение № 45 по Протокол № 5 / 31.01.2020 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
№ 36 по Протокол № 5 / 29.01.2020 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 94,87 % от гласовете на Общото събрание. /неприсъстващ
представител на Община Борово и присъстващ представител без мандат от Община Ветово/.
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. 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 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
71,15 % 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
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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. 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, мандатоносители.
Напомнено беше, че покана за провеждане на заседанието с дневния ред е изпратена
на членовете на Асоциацията с писмо с обратни разписки № ВиК-01-3 от 16.01.2020 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 20.01.2020 г. и на
интернет страницата на Областна администрация – Русе, раздел „Асоциация по ВиК”, с
което са изпълнени изискванията на чл. 10, ал. 2 и ал. 6 от ПОДАВиК. 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 № ВиК-01-3 от 16.01.2020 г..
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
07.02.2020 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 № 91-00-12/15.01.2020 г.:
1. Приемане на годишния Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2019
година.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК - Русе
2. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за
2019 година
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК – Русе
3. Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК-Русе за 2019 год.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК – Русе
4. Приемане на предложения проект за Бюджет на Асоциацията по ВиК – Русе за
2020 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, 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 2019 год.“.
В изпълнение изискванията на чл. 16, т.3 от ПОДАВиК, Председателят обяви, че е
предоставил с писмо № ВиК-01-3 от 15.01.2020 год. на общините и МРРБ изготвения
подробен годишен Отчет за дейността на Асоциацията през 2019 г., а на МОСВ с писмо №
ВиК-01-3/16.01.2020 г., с който отчет членовете вече трябва да са се запознали.
Тъй като Отчета за дейността през 2019 г. се съдържа в 11 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 2019 год., поради което счита, че той е ясен, удовлетворителен и достатъчен.
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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 2019
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 2019 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 2019 година.“
Беше напомнено, че Отчета за изпълнение на бюджета за 2019 г., заедно с
обосновката му са предоставени на хартиен носител на членовете на Асоциацията и на
МРРБ, също с писмо № ВиК-01-3/15.01.2020 год., а на МОСВ с писмо № ВиК-01-3/
16.02.2020 г..
Председателстващият отбеляза, че параметрите на приетия бюджет за 2019 г. са били
обусловени от определената вноска от държавата в размер на 15 000 лева, представляваща
35% от общия приход, който заедно с финансирането от общините общо за 65 %, формира
общите 42 857,14 лева на прихода.
Като остатък от предходните отчетни периоди към 01.01.2019 г., получен от
икономия най-вече от фонд „Работна заплата“ поради незаета за определен период щатна
бройка за длъжността „главен секретар“, са отчетени 11 701.22 лева.
За периода на 2019 год. са направени общо фактически разходи в размер на
43670,17 лева, като общата икономия в края на годината е намалена до 10 888,19 лева.
При сравняване на отчетните и планираните разходи в Отчета за изпълнението на
бюджета за 2018 г. най-голяма икономия от 9 073,26 лева е постигната от фонд „Работна
заплата“, в това число и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.
Отчетена е икономия от 814,93 лева и от общата издръжка 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..
Председателят отчете, че при своята работа Асоциацията по ВиК-Русе през 2019 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 2019 година, заедно с
обосновката му, като утвърждават необходимостта от извършените разходи през 2019
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
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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 2019 година“.
Годишният финансов отчет /ГФО/ за 2019 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 интернет страницата на Областна администрация – Русе, раздел „Асоциация
по ВиК“, не по-късно от три седмици преди датата на заседанието.
ГФО за 2019 г. на Асоциацията по ВиК-Русе е изпратен на хартиен носител и на
МРРБ и на МОСВ с писмо № ВиК-01-3 от 16.01.2020 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;
Оборотна ведомост преди и след годишно приключване;
Инвентаризационни ведомости за наличните активи към 31.12..
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
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 2019 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 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 2020 година“.
Проекта за Бюджет за 2020 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 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 21 000 лева за размер на
вноската на държавата в бюджета за 2020 г. на Асоциацията по ВиК-Русе.
С писмо № 91-00-12/15.01.2020 г. /вх. № ВиК-01-3#1/15.01.2020 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 2020 г. на
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асоциациите е определена до 20 000 лева, като за тези асоциации, които са определили пониска 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 21 000 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 при
нас 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;
за Община Ценово – 937,15 лева,
или общото финансиране за 2020 година е отново в размер на 57 143,86 лева.
Напомнено беше, че след приемане от Общото събрание на Бюджета на
Асоциацията за 2020 г., на всяка община писмено ще бъде посочена дължимата от нея за
годината вноска.
В предложения пред Общото събрание проект на Бюджет за 2020 година е
предвидено Асоциацията по ВиК-Русе да разполага за извършване на дейността си с
57142,86 лева от финансиране и 10 888,19 лева остатък от икономии от минали периоди.
Имайки предвид натрупаната икономия от предишните отчетни периоди, разходната част за
2020 г. е предложена за общо 59 295,34 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 2020 година в размер на 8 735,71 лева се предвижда
да разплати неотложните разходи за първите два месеца на 2021 г., до осигуряване на новото
финансиране за 2021 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
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе приемат
предложения Бюджет на Асоциацията по ВиК - Русе за 2020 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 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.
Главният секретар на Асоциацията по ВиК, г-н Пламен Спасов поиска
възможност да уведоми присъстващите, че тази седмица е получено писмо от министъра на
околната среда и водите под № 04-00-483 от 20.02.2020 г., относно предприемане на действия
за осигуряване на непрекъснатост на ВиК услугите и съответствие с изискванията на
националното и европейското законодателство. В него е обърнато внимание на изискванията
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на чл. 191 от Закона за водите за осъществяване на контрол от страна на кметовете на
общини и областните управители върху дейностите на ВиК операторите, както и да бъдат
предприети необходимите действия за осигуряване изпълнението на нормативните
изисквания към ВиК системите и съоръженията и мерките заложени в Плановете за
управление на речните басейни по отношение на 10 направления, а именно:
- наличие на разрешителни за водовземане за всички водоизточници;
- изграждане на санитарно охранителни зони на водоизточниците и поддържане на
съответния режим в тях;
- изграждане на необходимата инфраструктура за събиране на отпадъчните води;
- съответствие на качеството на доставяната на потребителите питейна вода спрямо
изискванията на Наредба № 9 от 2001 г.;
- управление на активите, като приоритетно се извършват проверки от собствениците на
основните и резервни водоизточници, водохранилища, водоснабдителни помпени станции;
- поддържане в експлоатационна готовност на основните и резервни водоизточници с
необходимия воден ресурс и физическа цялост и сигурност на съоръженията;
- преработване на плановете за действия при аварии с включване мерки и процедури за
осигуряване необходимото количество питейна вода от основния и резервния водоизточник и
свързващата инфраструктура;
- отчитане на показателите за качество, определени в бизнес плана и осигуряване
постигането на поставените цели от ВиК оператора;
- мерки за намаляване употребата на нитрати и препарати за растителна защита в
земеделието и управлението на горските масиви, с цел опазване на питейните водоизточници
от замърсяване;
- опазване от изсичане на горските масиви във вододайните зони на водоизточниците за
питейно водоснабдяване.
Господин Спасов напомни, че копие на писмото е предоставено преди заседанието,
както на присъстващите представители на общини, така и на управителя на ВиК оператора.
Конкретните изисквания на областния управител и председател на Асоциацията, за
получаване на информация по определените в писмото въпроси ще бъдат изпратени по ел.
поща до 04.03.2020 г., заедно с отчет за предприетите до сега действия от Асоциацията по
ВиК – Русе.
На второ място, главният секретар на Асоциацията уведоми, че във връзка с
приемането на инвестициите в публични активи, извършени от оператора през 2019 г. все
още в Асоциацията не са получени всички заповеди за създадени комисии. Беше обявено, че
след получаване на всички заповеди от публичните собственици, експерта по ВиК на
Асоциацията, инж. Милко Маринов, ще се свърже с всички председатели на комисии, за да се
уточнят датите и реда на работа на всяка една комисия.
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 информация
/по общини и дати/ за извършените от оператора през 2019 г. ВиК работи – аварийни и
планови, набирана ежедневно в Асоциацията, също ще бъде от полза за комисиите.
Главният секретар на Асоциацията предложи общините да си направят анализ за
предоставените и приети инвестиции, колко от обявените през годината подменени аварийно
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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.
Накрая главният секретар на Асоциацията по ВиК-Русе уведоми присъстващите , че
ежегодно КЕВР извършва планови проверки в търговските ВиК дружества, като доклада от
проверката за 2018 г. под № 219/12.12.2019 г. е публикуван и на интернет страницата на
Областна администрация – Русе в направление „Асоциация по ВиК“, в раздел „Нормативни
документи“, подраздел „Общи писма и указания“.
В него са обявени констатации на КЕВР за установени пропуски и грешки в работата през
2018 г. на „ВиК“ ООД-Русе, в т.ч. и неприети разходи за инвестиции, съгласно изискванията
за регулаторни цели.
Председателстващият г-н Галин Григоров уведоми присъстващите, че в
Пълномощното си за настоящото заседание министърът на околната среда и водите е
предложил във връзка с предвидения в Раздел V към Глава пета от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по ВиК, контрол от Асоциацията върху
изпълнение на задълженията на ВиК оператора, по т. 5 „Други“ от дневния ред на
заседанието „ВиК“ ООД-Русе да представи пред членовете на Асоциацията информация за
следното:
1.
Състоянието на наличните резервни водоизточници и готовността им за ползване при
възникване на извънредни ситуации, както и възможностите им за осигуряване на
непрекъснатост на водоснабдяването в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООДРусе.
2.
Напредък по изпълнение на задълженията, произтичащи от Директивата за пречистване
на отпадъчни води от населените места и изпълнение на заложените мерки в Плана за
управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г., в т.ч. информация за степента
на изграденост на канализационната мрежа и наличие на пречиствателни станции, както и
степен на свързаност към тях /% от еквивалент жители/ за агломерациите с над 2000 е.ж..
Г-н Григоров се обърна към представителя на ВиК оператора, като им напомни, че за
горното са били известени с писмо № ВиК-01-3/21.02.2020 г. на Асоциацията и попита искат
ли да вземат думата по тези въпроси на министъра на околната среда и водите.
Като управител на ВиК оператора изказване направи д-р, инж. Сава Савов,
който изнесе пред членовете на Асоциацията информация, отговаряща на поставените
въпроси в пълномощното на министъра на околната среда и водите и в цитираното негово
писмо.
Управителят на ВиК оператора обяви, че „ВиК“ ООД Русе предоставя услугите си на
218 941 жители, нивото на покритие с водоснабдителни услуги е 100%, като се обслужват 87
населени места, обхванати чрез 33 водоснабдителни системи и на обособената територия
няма населени места с режимно водоснабдяване. Обособени са 10 крупни водоснабдителни
системи и 23 малки такива. Водоснабдяването се извършва само от подземни води, чрез 220
броя водовземни съоръжения – тръбни кладенци 105 броя с дълбочина от 80 м. до 150 м.,
като тръбния кладенец на с. Семерджиево прави изключение и захранва и с. Ново село и е с
дълбочина 1000 м., шахтови кладенци 37 броя с дълбочина от 10 м. до 20 м., кладенците в
Раней с дълбочина до 30 м., каптирани извори 13 броя, дренажи 54 броя с дълбочина до 6 м..
Общия основен ресурс на работещите основни и резервни водоизточници възлиза на 9528,2
л/сек., от който за 2019 г. е иззет воден обем в размер на 18 441 587 куб. м., равняващ се на
584,8 л/сек.
Разрешеното от Басейнова дирекция за годишно добиване водно количество е
45127142 куб. м., представляващи се на 1431 л/сек. Ежемесечно дружеството следи дебита на
всеки водоизточник. Дългогодишния анализ показва, че от 32% до 62% е използваното
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количество вода от цялото количество по разрешителни за водовземане или от това което е
разрешено за използване максимум 62 % е фактическото потребление от клиентите. По
отчета за 2019 г. само 41% водни количества са били използвани от общо разрешените
количества за водовземане, което е 6,1 % от общо възможно експлоатираните водни подземни
количества.
Наличността на големия воден резерв води до извода, че за обособената територия
обслужвана от „ВиК“ ООД-Русе няма индикации и няма опасност от намаляване дебита на
водоизточниците или пък режимно въвеждане на водоснабдяването за потребителите. На
този етап не може и няма да има липса на водни количества на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД-Русе, увери г-н Савов.
Управителят на дружеството увери също, че всички основни и резервни
водоизточници се поддържат постоянно в добро експлоатационно състояние, като трябва да
се знае, че те са изградени в средата на миналия век и не е толкова лесно поддържането им. С
цел подобряване качеството на водата, търговското дружество е изградило след 2006 г. само
един допълнителен водоизточник за община Иваново, с цел подобряване качеството на
водата. В терасата на река Русенски лом в района на с. Божичен, откъдето община Иваново
черпеше своя воден ресурс има завишено количество на нитрати. За да се избегне тази тераса
е направен допълнителен сондаж в друга подземна река, при което се смесват водите от двата
източника и така нитратите падат под допустимата норма.
Г-н Савов наблегна и подчерта, че всички основни и резервни водоизточници имат
надлежно разработени проекти за водовземане и издадени разрешителни за водовземане,
както и че дружеството няма и не използва водоизточник, за който да не е издадено
разрешение за водовземане. Тази процедура по узаконяване на всички водоизточници в
миналото е струвала около 500х. лева на дружеството, това е сложен процес с възлагане
проучвания на геолози, прави се геологически проект и т.н..
По отношение на санитарно-охранителните зони /СОЗ/ г-н Савов уведоми, че за
всички водоизточници дружеството има разработени проекти за СОЗ, но в процеса на
тяхното учредяване ВиК оператора има най-малко отношение, до толкова, че създадените
зони да бъдат оградени и охранявани, което дружеството извършва задължително. А за
самото учредяване на СОЗ отношение имат Басейнова дирекция и съответния публичен
собственик – дадена община или държавата. Издава се заповед от съответния кмет и т.н.
Дружеството е подало геодезически проекти и искане до Басейнова дирекция Плевен за
учредяване на СОЗ за всички водоизточници – основни и резервни, но от там няма издадени
заповеди за учредяването им.
Само за територията на гр. Русе, резервни водоизточници има в района на гр.
Мартен, жп гара Изток срещу индустриалния парк, ПС Дунарит, в района на 2-ри подем на
разклона за с. Николово, в района на фабриките „Дунавска коприна“ и „Гаврил Генов“, които
могат да се включат в рамките на 24-часа във водоснабдителната система на гр. Русе, а в
района на „Цветницата“ има още 8 сондажа. Така, че темата за непрекъснатост на
водоснабдяването и режим на водоснабдяването за „ВиК“ ООД-Русе не съществува.
Г-н Савов подчерта, че ръководеното от него дружество се придържа стриктно към
всички нормативни изисквания за дейността, която осъществява и не са допускани до сега по
вина на ВиК оператора прекъсвания на водоснабдяването извън нормативно определеното
време в Наредба № 4. Имало е прекъсване на водоснабдяването за по-дълъг период по вина
на електроснабдителното дружество и липса на ел. енергия за захранване на помпените
станции. В по-големите такива, или обслужващи няколко населени места, дружеството има
стационарни агрегати и не се допускат прекъсвания поради липса на ел. енергия, но за по
малките населени места с местно водозахранване се е случвало, защото там няма налични
агрегати.
По отношение на качеството на водата г-н Савов съобщи, че има няколко населени
места и водоснабдителни групи, където има превишаване допустимото ниво на нитратите с
няколко единици – до 53-56-58 млгр на литър. Това е в следствие на земеделската обработка
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на почвата и растенията, правени са много срещи със земеделските производители, с общини,
в дружеството ни е архивирана многотомна кореспонденция по тези въпроси. Инвестициите
за привеждане на нитратите до изискуемите се нива – 50 млгр на литър са твърде големи и в
момента дружеството няма финансова възможност за извършването им.
По въпроса за напредъка по изпълнение на задълженията на ВиК оператора,
произтичащи от Директивата за пречистване на отпадъчните водите, г-н Савов обясни, че
съгласно разработените регионални прединвестиционни проучвания за обособената
територия, агломерациите са разпределени в категории с над 10 х. е.ж. и между 2х. и 10х.
еквивалент жителя /е.ж./. В нашата обособена територия, към настоящият момент,
агломерация с над 10х. е.ж. е само гр. Русе и поради тази причина, проекта, който се
разработва в този програмен период обхваща само територията на гр. Русе с неговите
квартали Средна кула и Долапите. Всички останали седем общини в обособената територия
попадат в границите на агломерации от 2х. е.ж. до 10х. е.ж.
Канализационни мрежи има изградени само в гр. Русе и община Бяла, с
преобладаващ материал на тръбите – бетон, като това е повече от 65% от общата дължина на
мрежата. В агломерация Русе отвеждането на отпадъчните води се осъществява чрез 16 броя
канализационни колектори, от които 7 броя от тях са заустени в река Русенски лом и водата
от тези колектори не се пречиства за сега, влиза в обхвата на бъдещия проект, 1 колектор
„България“ е заустен директно в река Дунав по надлежно издадено разрешение, който по
изпълняващия се сега проект е предвиден за включване към градската пречиствателна
станция. В предходния програмен период, когато по ИСПА се изграждаше канализационната
мрежа и градската пречиствателна станция, а този колектор се води промишлен, допустимите
разходи по програмата бяха само за битово-отпадни води, не и за промишлени. В кварталите
Средна кула и Долапите няма изградена канализационна мрежа, а в новия квартал
изградената канализационна мрежа поради технически причини не е още свързана към
градската пречиствателна станция, като всичко това е предвидено да стана по новия
изпълняван проект.
Канализационната мрежа за агломерация Бяла беше изградена по програма ОПОС и
покрива 100% от агломерацията и е обхваната цялата канализационна вода от градската
пречиствателна станция, като се очаква да достигне над 98% свързаност на населението в
най-скоро време. Също и в агломерация Русе не е достигната 98% свързаност на населението.
Много от имотите не са присъединени към изградената градска канализационна мрежа, за
което г-н Савов обърна внимание към контролните общински органи за изменението на
Закона за водите, според което има вече задължителност, а не пожелателност за
присъединяване на частните собственици към изградените канализационни мрежи.
Г-н Савов предложи по този повод да се проведе една съвместна информационна
кампания от ВиК оператор и общини за масово запознаване на гражданите с това изменение
на Закона за водите и възникващото тяхно задължение за присъединяване към изградената
градска канализационна мрежа.
За останалите агломерации няма изградени канализационни мрежи и станции за
пречистване на отпадните води. За достигане съответствие с изискванията на Директивата за
пречистване на отпадъчните води от населените места и изпълнение на заложените мерки в
Плана за управление на речните басейни в Дунавски район е необходимо и в тези останали
агломерации да се изградят канализационни мрежи за отпадъчни води. Необходимите мерки
първо са за изграждане на канализационна мрежа и съоръжения за 16,600 млн. лева и
пречиствателна станция за 4,100 млн. лева. Това са стойности на инвестиции които следва да
бъдат извършени във ВиК мрежи и съоръжения за да се достигнат на територията на
Русенска област изискуемите нива на Европейската Директива. По всяка вероятност
агломерациите между 2х. е.ж. и 10х. е.ж. ще се финансират в следващия програмен период,
като на ниво държава се мисли и за други начини за финансиране на тези инвестиционни
разходи. Чисто пазарен и икономически подход в тези агломерации не може да се приложи,
тъй като жителите са малко, обемите са малки, а инвестициите са твърде големи. Това
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твърдение г-н Савов илюстрира с пример, че градска пречиствателна станция на община Бяла
реализира приходи от пречистване и отвеждане много по-малко от разходите за работни
заплати на обслужващия станцията персонал. Благодарение на икономията от мащаба, който
се получава от пречиствателната станция на община Русе се дотират разходите за станцията в
община Бяла. Това е заложено в цялостната политика и стратегия на дейността на ВиК
оператора, като за нашата обособена територия прилагането на принципа на солидарност е
важна част от стратегията – излишъка от приходи на голямото населено място да покрива
оставащите непокрити разходи в малкото населено място.
Във връзка с цитираното писмо от 20.02.2020 г. на министъра на околната среда и
водите г-н Спасов увери членовете на Асоциацията, че ВиК дружеството мери ежедневно
обемите вода преди населеното място за всяко едно населено място. ВиК оператора на
русенската обособена територия знае ежедневно какви водни количества влизат във всяко
населено място, преди три-четири години са изградени 18 зони на потребление, в които има
24-часово онлайн следене на влизащия в тях обем вода. А в „Софийска вода“ това се
изгражда сега. Ефектът от тази технология е голям, защото се знае какъв е средния обем
потребление за определената зона, знае се какъв обем влиза, знаят се и какви са загубите и
когато започне за влиза по голям обем от нормалния за потребление това е сигнал за
възникнала авария. Започва се проверка с уреди и обходи по територията на зоната до
откриване на теча, като се предотвратява своевременно загубата на голям воден обем.
Това е обобщено контролиране на процесите, сподели управителят на „ВиК“ ООДРусе, а идеалната ситуация би била ако може ВиК оператора да контролира и
индивидуалното потребление, но това е една огромна инвестиция в частна собственост, която
за сега ВиК дружеството не може да си позволи. Това означава всички частни потребители да
имат индивидуални водомери с дистанционно отчитане. В обособената територия има зони с
индивидуално дистанционно отчитане и баланса на водния обем можем да се прави през една
минута. От 2006 г. всеки изграден обект в гр. Русе в режим на етажна собственост е
оборудван с водомери в система за дистанционно отчитане. Има над 200 такива системи.
Целия гр. Мартен и с. Николово са със системи за дистанционно отчитане, в момента се
изгражда и с. Басарбово, в община Русе, а за тази година е заложено в плана да се направи с
дистанционно отчитане и с. Красен. Презумпцията за такова решение на управителя на ВиК
оператора е, че в тези населени места живее много голям брой активно население, над 90 %
което работи в гр. Русе, т.е. през работно време тези хора не са в състояние да си бъдат по
домовете за ръчно отчитане на потреблението, ето защо дистанционното отчитане е
благоприятно и за двете страни, още повече, че това население е и платежоспособно, защото
е работещо, докато в малките населени места в 90% от населението е в пенсионна възраст.
Много от гражданите в гр. Русе сами се организират и сами си закупуват новите водомери и
изграждат система за дистанционно отчитане.
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 оригинален екземпляр за
досие № ВиК-01-3/ 2020 г.
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