АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ
Рег.№ ВиК-01-37
14.09.2018 год.
ПРОТОКОЛ
№ 3
от Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”
ООД гр. Русе, проведено на 12.09.2018 г. от 11.00 часа в зала № 1 в сградата на
Областна администрация - Русе
Днес, 12.09.2018 г. от 11.00 ч. в зала № 1 в сградата на Областна администрация гр. Русе
се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД
– Русе /Асоциация по ВиК – Русе/.
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 при откриване на заседанието в залата присъстват като мандатоносители
представителят на държавата и представители на четири общини, притежаващи общо 89,66 %
участие. Г-н Григоров обяви, че е получил обаждане и от кмета на община Две могили, който
ще пристигне всеки момент и с неговото участие общото присъствие на заседанието ще бъде
92.27 %, 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, т.е. 66,67 %, е спазено.
Председателстващият напомни, че заседанието на Общото събрание е открито за
представители на средствата за масова информация и обществеността и им 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 Тодоров Григоров - Областен управител на област Русе и Председател на
Асоциацията по ВиК – Русе,
2. Евгени Георгиев Димов – зам.- кмет на Община Бяла,
3. Божидар Димитров Борисов – кмет на община Две могили,
4. Димитър Наков – зам.- кмет на Община Русе,
5. Валентин Христов Атанасов – кмет на Община Сливо поле,
6. Цветомир Крумов Петров – зам.- 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-02-14851/27.08.2018 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 № 2600-765/15.08.2018 год..
7000 Русе, пл. “Свобода” № 6, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092,
e-mail:

аvik@ruse.bg, web: ruse.bg

2
- 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 № 533 по Протокол № 48 / 30.07.2018 г. на Общински съвет - Бяла, като има 3,72%
участие в разпределението на гласовете.
= г-н Божидар Димитров Борисов – кмет, представлява община Две могили, съгласно
Решение 815 по Протокол № 40 / 26.07.2018 г. на Общински съвет Две могили, като има
2,61% участие в разпределението на гласовете.
= г-н Димитър Наков – зам.-кмет, представлява община Русе, съгласно Решени №
903 по Протокол № 36 / 19.07.2018 г. на Общински съвет - Русе, като има 46,30 % участие в
разпределението на гласовете.
= г-н Валентин Христов Атанасов – кмет на община Сливо поле и представлява
община Сливо поле, съгласно Решение № 429 по Протокол № 42 / 26.07.2018 г. на Общински
съвет - Сливо поле, като има право на 3,00 % участие с глас при вземане на решения.
= г-н Цветомир Крумов Петров – зам.-кмет, представлява община Ценово, съгласно
Решение № 340 по Протокол № 51 / 25.07.2018 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 мандати от 5 /пет/ броя общини, които заедно с представителя на държавата,
са носители общо на 92,27 % 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, заместник областния управител на Област Русе – г-н Валентин Колев, както и
служители на Областна администрация – Русе, осигуряващи логистично настоящото
заседание.
Заседанието на Общото събрание, съгласно чл. 12, ал. 7 от Правилника е открито и за
представители на средствата за масова информация и обществеността, като на днешното
заседание присъстват представители на пресата и телевизионен канал „КИС-13“ гр. Русе.
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
управителя 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
69,20 % 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 със 100 % от гласовете на представителя на държавата и на всички присъстващи
представители на общини, членове на АВиК-Русе.
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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, заедно с
материалите по него е изпратена на членовете на Асоциацията с писмо с обратни разписки №
ВиК-01-37/ 27.06.2018 г., което е изпратено и по официалните им електронни пощи.
Информацията е публикувана на 28.06.2018 г. и на електронната страница на Областна
администрация – Русе раздел „Асоциация по ВиК”, с което са изпълнени изискванията на чл.
10, ал. 2 и ал. 6 от ПОДАВиК. 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 писмо № ВиК01-37 от 07.08.2018 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
21.08.2018 год. не са били повдигнати от членовете на Асоциацията, допълнителни въпроси
за разглеждане в нови точки от дневния ред.
Г-н Григоров заяви, че на 16.08.2018 г. е получил упълномощаването си от
министъра на околната среда и водите, а на 30.08.2018 г., мандата си от министъра на
регионалното развитие и благоустройство.
Председателстващият предложи на членовете на Асоциацията проекта за дневен
ред, в следния му вид:
1. Приемане на решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителната вноска
на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2019 г. в размер на 20000 лева
/Двадесет хиляди лева/
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК - Русе
2. 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
решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителната вноска на
държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2019 г. в размер на 20000 лева
/Двадесет хиляди лева/“
Председателстващият напомни, че приемането на решение за препоръчителния
размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията се определя от изискването на
чл. 20, ал. 3 от Правилника. Като следва да се има предвид, че препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на Асоциацията е част от приходите, които трябва да
осигурят необходимите средства за планираните разходи.
В рамките на определения срок в чл. 20, ал. 6 от Правилника, а именно един месец
от получаване на проекта за бюджет, не са били направени от членовете на Асоциацията
предложения за промени в предложения вариант на проект за бюджет за 2019 г., поради
което не са се наложили писмени обсъждания и изменения по него.
Г-н Григоров разказа, че в предложения проект на бюджет за 2019 година е
предвидено Асоциацията по ВиК-Русе да разполага за извършване на дейността си с
62195,49 лева, от които 57 142,86 лева от финансиране и 5052,63 лева остатък от минали
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периоди, като размерът на предложената препоръчителната вноска от страна на държавата е
20 000 /Двадесет хиляди/ лева, която е 35 % от общия размер на финансирането и е елемент
от приходната част на бюджета.
Обяснено беше още, че в предложението за бюджет за 2019 г. не са увеличени
основните размери на трудовите възнаграждения на служителите от Асоциацията, като са
предвидени средства в размер на 7020 лева за заплащане по граждански договор на експерти,
които да са в помощ на ВиК експерта по осъществяването на текущи проверки на място по
извършваните от оператора инвестиции. Увеличени са размерите на някои позиции от
разходите за външни услуги за 2019 година, като са взети пред вид изтичащите през 2019 г.
срокове на договорите за абонаментно поддържане на антивирусния програмен продукт, на
договора по безопасни и здравословни условия на труд, подновяване сертификата за УКЕП,
програмно осигуряване за счетоводен продукт „АЖУР“, за програмен продукт за РЗ „Омекс“
и др. поддръжка. Предвидено е завишение на разходите за външни услуги – технически
прегледи и застраховки, както и тези за консумативи в частта за горива, поради придобитото
със заповед на Областния управител превозно средство, обслужващо дейността на
Асоциацията.
В края на периода е оставен остатък, който ще поеме разходите на Асоциацията за
първия месец на 2020 год., докато бъде приет новия бюджет и бъдат осъществени преводите
на финансирането.
В синхрон с дадения му мандат от Министъра на регионалното развитие и
благоустройството, Председателят напомням, че сега предлагания препоръчителен размер на
вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2019 г., може да бъде променен в
съответствие с окончателния размер на вноската на държавата, който ще определи МРРБ
след приемането от Министерски съвет на постановлението за изпълнение на държавния
бюджет за 2019 г..
В изпълнение изискванията на чл. 20, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от Правилника, г-н
Григоров прикани присъстващите членове на Асоциацията да изразят своите мнения и
съображения по предложената препоръчителна вноска от страна на държавата, имайки
предвид решенията на своите общинските съвети.
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 АВиК – Русе, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, приемат решение
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК
- Русе за 2019 година да бъде от 20 000 лева /Двадесет хиляди лева/.“
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 точка Втора от дневния ред: „Други“.
Г-н Григоров напомни, че по тази точка решения не могат да се вземат, а се извършва само
обсъждане на повдигнатите теми, по които могат да се изказват мнения и становища. Бяха
запитани членовете на Асоциацията, имат ли предложения за теми за общо разискване, като
след липсата на такива беше дадена думата на г-н Пламен Спасов, главен секретар на АВиКРусе, да сподели ново-установени проблеми от служителите на Асоциацията при
извършената от тях съпоставка между предоставените от Областна администрация, издадени
до сега, Актове за собственост на ВиК имоти, публична собственост и описаните имоти в
Приложение № 1 към сключения с ВиК оператора Договор.
Г-н Пламен Спасов се обърна към присъстващите с думите, че това негово
изказване няма да бъде както всички очакват за приемане на инвестициите за 2018 г., а ще се
върне назад към 2014 г., когато приетата нормативна база за реформи във водния сектор е в
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периода на изпълнение. Това е времето, когато се изготвят от общините и от ВиК
дружествата списъците на ВиК системите и съоръженията, когато въз основа на тях се
подготвят от Министерството на регионалното развитие и благоустройството окончателните
протоколи за разделяне на ВиК активите на държавна и общинска публична собственост,
когато се извършват проверки от общините по тях, за да бъдат в последствие подписани тези
разделителни окончателни протоколи от министъра на МРРБ и всеки съответен кмет и те с
приложените си списъци да станат неразделна част от подписаните в последствие между
ВиК операторите и Асоциациите по ВиК Договори за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги. Г-н Спасов напомни, че това са процедурите описани в § 9 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
водите /ЗВ/ и че навярно всички си ги спомнят. Той обяви, че си позволява да припомня
всичко това, защото при работата си служителите от Асоциацията установяват много
неточности в Приложение № 1 към сключения с оператора Договор, някои от които са с
проблемни последици.
Г-н Спасов уведоми присъстващите, че по разпореждане на Председателя на
Асоциацията е предприета сравнителна проверка между вписаното в установените издадени
Актове за собственост, активите отразени по Приложение № 1 към Договора и
предоставените от ВиК оператора схеми на водопроводните системи. При тази съпоставка за
всяка една община по ВиК активите ПОС и тези ПДС са установени множество различия,
които могат да се обобщят в 12 групи.
Първата и най-важна констатация е, че в Приложение № 1 не са отразени
терените, върху които са изградени ВиК съоръженията, в т.ч. и обособените санитарноохранителни зони /СОЗ/ пояс 1, които според ЗВ са ПОС или ПДС в зависимост от това
каква собственост е изграденото ВиК съоръжение. Въпреки, че вписаните в издадените
Актове за собственост терени са били предадени заедно с ВиК недвижимите имоти на
тогавашното „ВиК“ ЕООД-Русе за стопанисване и включване в капитала на дружеството, то
тези терени не са били отразени в списъците и Приложение № 1 към Договора.
Тепърва задължително следва да се уточнят терените, обособени като СОЗ и найвече поясите 1, да се уточни собствеността им, да се предприемат процедури и изготвят
Актове за собственост, да се заприходят по баланса на съответния собственик /за общините
след приемането им от Общински съвет/, след което чрез Асоциацията да се предоставят на
ВиК оператора и се включат в Приложение № 1 към Договора. По процедурите за останалите
терени, които са пояси 2 и 3 от СОЗ и тези терени, които не са обособени като СОЗ, г-н
Спасов каза, че проблемите за решаване са още по различни.
Втората констатация е за установените липсващи в Приложение № 1 ВиК имоти,
които са описани в издадените Актове за собственост и са отразени по схемите на
водопроводните системи.
Третата констатация е за установените липсващи в Приложение № 1 ВиК имоти,
за които не са установени издадени Актове за собственост, но са отразени по схемите на
водопроводните системи.
Четвъртата констатация е за установените липсващи в Приложение № 1 ВиК
имоти, които са описани в издадените Актове за собственост, но не са отразени по схемите
на водопроводните системи.
Г-н Спасов обясни, че за последните три констатации възниква въпроса, дали тези
липсващи активи в Приложение № 1 /помпени станции, напорни резервоари, черпателни
резервоари, каптажи и др./ се експлоатират от ВиК оператора? Ако се експлоатират за
услугите по Договора, то следва да се създадат установителни комисии от собственика с
представител на оператора и Асоциацията, които да установят наличието на ВиК актива,
неговото използване, собствеността му към обособената територия и според ЗВ – ПОС или
ПДС, след което да се приеме от съответния Общински съвет /за ПОС/, да се отрази по
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баланса на собственика и чрез Асоциацията да се предостави на ВиК оператора и се
присъедини към Приложение № 1 към Договора.
Петата констатация е за установените описани в Приложение № 1 ВиК активи,
които липсват отразени по схемите на водопроводните системи и за тях не са установени
издадени Актове за собственост.
Шестата констатация е за дублирани в Приложение № 1 ВиК активи, отразени с
два различни инвентарни номера.
По тези две констатации, г-н Спасов каза, че следва с ВиК оператора да се
установи налични ли са такива активи, експлоатират ли се? Ако не са налични, т.е. не
съществуват или не се използват по договора, то ВиК операторът, според изискванията на
договора, следва да уведоми писмено собственика и Асоциацията, че този вписан в
Приложение № 1 актив не се използва за услугите по договора. Ако актива е ПОС
съответния Общински съвет следва да гласува изваждането му от договора и ако актива не
съществува и отписването му от баланса на собственика. Чак след това Асоциацията да
уведоми оператора за изваждането на актива от Приложение № 1 на Договора.
Седмата констатация е за установените отразени в Приложение № 1 с отделни
инвентарни номера като активи, подобрения на имоти – саниране, подмяна на дограма,
удълбочаване, ремонти и др., което не представлява самостоятелен ВиК актив, не му се
следва отделен инвентарен номер, не се следва издаване на Акт за собственост, а само
увеличаване на стойността на основния актив. След писмено потвърждаване от страна на
оператора на такива установени случаи, собствениците ще следва да извършат счетоводни
корекции на ВиК активите си и на начислените амортизационни отчисления.
Осмата констатация е за установени отразени в Приложение № 1 с отделен
инвентарен номер като актив „саниране“, но липсва в Приложение № 1 отразен основния
актив, който е саниран. /например „саниране на ПС…..“, а самата ПС липсва в
приложението/.
Деветата констатация е за установени отразени в Приложение № 1 огради на ВиК
активи с отделни инвентарни номера, но липсват в Приложението отразени ВиК активите,
които ограждат тези огради – например напорен резервоар, помпена станция, каптаж и др.
При тези два случая следва ВиК операторът да определи ясно местонахождението
на основния актив, който е саниран или който огражда посочената в приложението ограда,
дали се експлоатира и да уведоми писмено собственика и Асоциацията за установеното. Ако
основния актив е наличен и се експлоатира, то следва да се процедира по реда на 2-ра, 3-та и
4-та констатации. Ако тези активи не са експлоатирани за услугите по Договора или не
съществуват, то собственика следва да бъде уведомен от Оператора, за да ги извади от
състава на активите си чрез Общински съвет, да се отпишат от баланса му и чрез
Асоциацията от Приложение № 1 на Договора в уведомителен режим към оператора.
Десетата констатация е за установени отразени в Приложение № 1 огради на
административни сгради и работилници с отделни инвентарни номера, но самите основни
имоти /адм. сгради, работилници и т.н./ не са отразени по Приложение № 1, защото са
собственост на ВиК оператора и се водят по неговия баланс, а други такива сгради са може
би съборени и не съществуват.
Ако се установи, че отразените в Приложение № 1 такива огради на сгради, като
последните не са посочени в Приложение № 1, не са във връзка с договора и не се водят по
баланса на съответната община или Областна администрация, то следва собственика
/общини или държава/, по чиито баланс са заведени такива огради да ги върнат с приемопредавателен протокол обратно на Оператора.
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Единадесетата констатация е за установени отразени в Приложение № 1 ВиК
имоти като публична общинска собственост /ПОС/, а по схемите на водопроводните системи
са отразени като публична държавна собственост /ПДС/ и обратното.
При потвърдени с Оператора такива констатации, собственика, по чиито баланс
са отразени тези активи като ПОС следва с приемо-предавателен протокол да ги предаде на
Областна администрация и обратно – заведени активи като ПДС в Областна администрация,
но установени като ПОС следва с приемо - предавтелен протокол да се предадат от Областна
администрация на съответната община.
Дванадесетата констатация е за отразени в Приложение № 1 ВиК имоти, за
които не са се установили въобще издадени Актове за собственост.
По принцип за всички ВиК активи, според изискванията на Закона за държавната
собственост и Закона за общинската собственост, следва да бъдат и издадени Актове за
собственост, независимо дали са били издавани такива преди 2000 г..
Господин Спасов заяви, че по-голяма част от посочените проблеми писмено ще
се прокоментират и конкретизират, за всеки отделен имот, с ВиК оператора за доуточняване,
след което ще се сведат до знанието на собствениците – общини и държава, в лицето на
Областна администрация, с цел отстраняването им и привеждане Приложение № 1 към
сключения Договор в синхрон с фактическата наличност и състояние на ВиК имотите –
публична собственост. Окончателните проблеми за отстраняване ще се публикуват и на
електронната страница на Асоциацията по ВиК – Русе.
Завършвайки главният секретар на Асоциацията каза, че голяма част от
различията водят до задаване на много въпроси, на които ще се опитат да се дадат отговори,
в най-кратки срокове, след което ще се конкретизират по-ясно предстоящите за изпълнение
задачи пред собствениците. Г-н Спасов сподели още, че лично негово мнение е, че всички
тези разгледани проблеми, в момента в който започне процеса по издаване на Актовете за
собственост ще бъдат решени. При планозаснимането на имотите ще бъдат окончателно
определени наличните такива ВиК имоти и ще има възможност да се коригира списъка по
Приложение № 1 към Договора.
Председателят на Асоциацията г-н Григоров се обърна към присъстващите за
допълнителни въпроси или изказвания. Думата бе дадена на управителя на ВиК оператора
д-р, инж. Сава Савов.
Г-н Савов поиска да се изкаже във връзка с констатациите на служителите на
Асоциацията по ВиК - Русе, като отбеляза, че са положили голям труд за документална
съпоставка по хилядите ВиК активи от Приложението към Договора с установените
издадени актове за собственост и схемите на водопроводните системи и констатирането на
тези несъответствия. Той спомена, че е далеч от мисълта, че няма допуснати неточности при
изготвянето от „ВиК“ ООД – Русе на Приложение № 1 към Договора. Отбеляза също, че до
края на 2018 г. „ВиК“ ООД-Русе следва, съгласно Договора, да създаде електронен Регистър
на всички ВиК активи и Спомагателната инфраструктура, като за целта е подготвен
специален софтуер, в който се въвежда информацията и в момента се тества. Когато този
Регистър се попълни, много от споменатите проблеми ще се изчистят.
Г-н Савов отбеляза също, че в издадените Актове за собственост има много
активи, които не са елемент на водоснабдителните системи и нямат място в Приложение №
1, това са активи собственост на Оператора, с които той си реализира дейността – като
административни сгради, работилници, гаражи, складове и др., но все пак е необходимо
детайлно да се уточнят. Той сподели, че ще бъде доволен всички тези констатации на
Асоциацията да бъдат изпратени на ВиК дружеството, защото архива му е достатъчно
изчерпателен, за да се изяснят всички въпроси за всеки един актив. По принцип Актовете за
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собственост не са били никога правомощие на ВиК оператора и дружеството не може да
носи отговорност защо голяма част от активите са без актове, то било искало издаването на
Актове за собственост, но много пъти му било отказвано. Той поясни, че по сключения
Договор са предвидени процедури при установени невключени в договора ВиК активи, с
идентифициране и провеждане на разпоредителни действия с тях.
По констатацията за определените в Приложение № 1 ПДС и ПОС на активите,
г-н Савов каза, че МРРБ е бил определящия фактор при разделянето на собствеността и си
спомня, че заедно с ръководството на община Русе са имали много спорове с министерството
по определяне на собствеността на някои активи, но крайното решение е било на МРРБ при
Окончателните протоколи за разделяне на собствеността. Затова може да има разминаване
между отразената в графичната част, т.е. по схемите на водопроводните системи собственост
и тази по Приложение № 1. Но всичко това ще се разгледа детайлно и ще се коригира, където
е необходимо, по принцип миродавно е посоченото в Приложение № 1.
Управителят на „ВиК“ ООД-Русе изрази увереност, че съвместно с Асоциацията
ще се отработят всички възникнали въпроси и ще се коригират допуснатите неточности, като
потвърди, че формулираните от г-н Спасов констатации по Приложение № 1 са верни, не ги
отрича и не се оправдава за допускането им.
Г-н Валентин Колев, зам.-областен управител се намеси по въпроса за
разделяне на собствеността, като припомни, че споровете за ПОС и ПДС са възникнали при
определяне на землищата, в които се намират активите, дали са на едно или на друго
населено място.
Г-н Григоров попита присъстващите имат ли изказвания по темата и даде
думата на г-н Наков, зам.-кмет на община Русе.
Г-н Наков поиска преди да се покажат констатациите на електронната страница
и преди да се даде възможност за широк достъп до електронния Регистър на ВиК активите,
да се даде възможност на собствениците да извършат проверка и по своята документация.
Едновременно г-н Спасов и г-н Савов го увериха, че така ще се процедира, за да
се избегне допускане на грешки.
Г-н Савов, управител на ВиК оператора поиска отново думата, за да запознае
присъстващите до къде са стигнали регионалните пред-инвестиционни проучвания и
големия Проект, който се работи за агломерации над 10000 екв. жители съвместно с МРРБ и
община Русе. Той обясни, че предходната седмица е бил приет трети междинен доклад,
обхващащ анализа от разходи и ползи и определящ рамката на бюджета на Проекта.
Официално този доклад още не е изпратен на „ВиК“ ООД-Русе, затова данни не могат да
конкретизират точно, но бюджета на Проекта е малко над 111 милиона лева. Ясни са станали
бюджетите на отделните лотове на Проекта, както от към техническа помощ, така и откъм
изграждане и обновяване на Вик инфра структура, както е ясен и процента на
съфинансиране. Дефицита е около 87 % и се поема от Европейската комисия, а разликата до
100 % се поема като съфинансиране от ВиК оператора.
Следващата седмица предстои утвърждаване на идейните проекти от МРРБ. След
като те се приемат и има утвърден бюджет на Проекта, то следващата стъпка е възлагане
оценка на съответствие на Проекта, след което издаване на строителни разрешения и т.н. по
общите изисквания на Закона за устройство на територията.
Когато „ВиК“ ООД – Русе бъде официално уведомено за утвърждаване на всичко
по-горе казано, то официално писмено всички членове на Асоциацията ще бъдат запознати с
параметрите на Проекта и ще бъде поискано свикване на извънредно заседание на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК-Русе, тъй като последната следва да вземе две решения.
Едното решение е, че Асоциацията по ВиК – Русе одобрява обхвата на Проекта и второто
решение е да упълномощи оператора да проведе процедура по Закона за обществените
поръчки за избор на кредитираща институция. Същите решения трябва да се вземат и в
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Общинските съвети и да се поиска мандат и от МРРБ за становището на държавата. Тъй като
общините са не само членове на Асоциацията, но и собственици на определени дялове от
търговското дружеството, то Общинските съвети трябва да вземат и решение за изтегляне на
кредит от страна на „ВиК“ ООД-Русе. Делът на самофинансирането е около 7,5 милиона
евро, който ще се покрие от кредит. Анализът на ползи и разходи потвърждава, че тегленето
на този кредит няма да доведе до драстично увеличаване цената на услугата. Услугата ще
остане в границите на социалната поносимост и анализът е показал, че търговското
дружество може да обслужи такъв кредит.
Г-н Савов изрази съжаление, че този Проект обхваща само гр. Русе, тъй като само
той отговаря в Русенска област на изискването за над 10 хил. еквивалент жители. По Проекта
ще се движат два лота – единият е подмяна на ВиК мрежата в централна градска част на гр.
Русе, който е пряко обвързан с проекта на община Русе за ремонт на уличната мрежа и
втория лот засяга кв. Средна кула и кв. Долапите – канализация и много по-малко подмяна
на водопроводна мрежа.
Г-н Савов се обърна с молба към членовете на Асоциацията, след като получат
официално уведомлението от търговското дружество, по най-бърз начин въпросите да се
внесат за обсъждане и вземане на решения от Общинските съвети, тъй като със заповед на
министъра на Министерството на околната среда и водите е определен 09.04.2019 г. като
краен срок за кандидатстване за финансиране от Европейската комисия. Амбицията на
дружеството е много по-рано от този краен срок да се изпратят материалите за
кандидатстване, като част от изискуемите условия при кандидатстването е решението на
Общото събрание на Асоциацията за реализиране на Проекта.
По отношение на останалите общини г-н Савов поясни, че регионалните прединвестиционни проучвания продължават за населените места под 10 хил. еквивалент жители
и ще стане ясен обхвата на наложителните бъдещи инвестиции за всяко едно населено място,
за да започне да се търси пътя за финансирането им. До тогава програмата по селски райони
може да бъде използвана за подмяна на ВиК инфраструктура, а „Околна среда“ ще бъде
използвана може би в следващия програмен период, след приключване на ПИП-овете за
агломерации под 10 хил. екв. жители.
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 извънредното 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
вписване и подписи, заверен от главния секретар на Асоциацията по ВиК-Русе, като
преброител.
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр за съхранение в досие № ВиК01-37/ 2018 г.
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