АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ
Рег.№ ВиК-01-8
19.06.2019 год.
ПРОТОКОЛ
№ 3 / 2019
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 19.06.2019 г. от 11.00 часа в зала № 1 в сградата на
Областна администрация - Русе
Днес, 19.06.2019 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 45,97 %
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 НЕ 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, като се извини за липсата на кворум.
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. Георги Великов – зам.-кмет на община Две могили,
4. Валентин Христов Атанасов – кмет на Община Сливо поле,
5. 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-02-14520/ 06.06.2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да
представлява държавата на днешното заседание на Общото събрание, притежавайки 35% от
всички гласове, а от Министъра на околната среда и водите с полученото пълномощно № 2600-765/11.06.2019 год..
- За общините присъстващите мандато-носители по решение на Общинските съвети
са както следва:
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= г-н Евгени Георгиев Димов – зам.-кмет, представлява община Бяла, съгласно
Решение № 658 по Протокол № 61 / 30.05.2019 г. на Общински съвет - Бяла, като има 3,72 %
участие в разпределението на гласовете.
= г-н Георги Великов – зам.-кмет, представлява община Две могили, съгласно
Решение 1014 по Протокол № 51 / 31.05.2019 г. на Общински съвет Две могили, като има
2,61 % участие в разпределението на гласовете.
= г-н Валентин Христов Атанасов – кмет на община Сливо поле и представлява
община Сливо поле, съгласно Решение № 542 по Протокол № 53 / 30.05.2019 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 № 413 по Протокол № 66 / 29.05.2019 г. на Общински съвет - Ценово, като има 1,64
% участие в разпределението на гласовете.
При така посочени присъстващи мандато-носители на заседанието присъстват
представители с мандати от 4 /четири/ броя общини, които заедно с представителя на
държавата, са носители общо на 45,97 % от гласовете на Общото събрание. Това
обстоятелство НЕ 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 %.
Поради липсата на изискуемия кворум извънредното заседание на Общото събрание
на Асоциацията по ВиК – Русе не може да бъде проведено, при което Председателят на
Асоциацията благодари на присъстващите членове и обясни, че процедурата за провеждане
на извънредното заседание ще се изпълни отново с насрочена нова дата.
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 № ВиК01-8/ 2019 г.
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