АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ
Рег.№ ВиК-01-9
23.08.2019 год.
ПРОТОКОЛ
№ 4 / 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 22.08.2019 г. от 11.00 часа в зала № 1 в сградата на
Областна администрация - Русе
Днес, 22.08.2019 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 /наричана по-долу Асоциация по ВиК – Русе или АВиК-Русе/.
Съгласно изискването на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация /наричана по долу „Правилника“ или 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 три общини, притежаващи общо 87,63 %
участие, като изискването на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите /ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ за
редовност на заседанието с не по-малко от две трети от всички гласове е спазено.
Председателстващият напомни, че заседанието на Общото събрание е открито за
представители на средствата за масова информация и обществеността и 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. Пламен Стоилов – кмет на Община Русе,
като наличието на мандатност за присъстващите произтича от:
- За държавата – на г-н Галин Тодоров Григоров е даден мандат с Решение № РД-02-14777/14.08.2019 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/ 26.07.2019 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 № 683 по Протокол № 66 / 30.07.2019 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 1041 по Протокол № 53 / 26.07.2019 г. на Общински съвет Две могили, като има
2,61 % участие в разпределението на гласовете.
= г-н Пламен Стоилов – кмет, представлява община Русе, съгласно Решени № 1182
по Протокол № 48 / 18.07.2019 г. на Общински съвет - Русе, като има 46,30 % участие в
разпределението на гласовете.
При така посочени присъстващи мандато-носители на заседанието са представени
представители с мандати от 3 /три/ броя общини, които заедно с представителя на държавата,
са носители общо на 87,63 % 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 и
финансовият експерт на Асоциацията - г-жа Йорданка Радкова, 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.
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.
Председателят помоли за гласуване на такова решение, при което предложението беше
прието със 100 % от присъстващите членове на Асоциацията по ВиК - Русе.
Г-н Григоров напомни, че решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от
¾ /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
65,72 % 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 гласовете при гласуване на днешното
заседанието да бъде извършено от г-н Пламен Спасов, главен секретар на АВиК - Русе.
Предложението беше прието със 100 % от гласовете на представителя на държавата и на
всички присъстващи представители на общини, членове на Асоциацията по ВиК - 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.
Председателят откри официално заседанието, като припомни, че покана за
провеждане на заседанието с дневния ред, заедно с материалите по него е изпратена на
членовете на Асоциацията по ВиК - Русе с писмо с обратни разписки № ВиК-019/19.06.2019 г., което е изпратено и на официалните им електронни пощи. Информацията е
публикувана на 21.06.2019 г. и на електронната страница на Областна администрация – Русе
в 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 № ВиК01-9 от 19.06.2019 г..
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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
31.07.2018 год. не са били повдигнати от членовете на Асоциацията по ВиК - Русе,
допълнителни въпроси за разглеждане в нови точки от дневния ред.
Г-н Григоров заяви, че на 26.07.2019 г. е получил упълномощаването си от
Министъра на околната среда и водите под № 26-00-765, а на 14.08.2019 г. мандата си от
Министъра на регионалното развитие и благоустройство под № РД-02-14-777.
Председателстващият предложи на членовете на Асоциацията по ВиК – Русе
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 ВиК, за препоръчителната вноска на държавата в бюджета на
Асоциацията по ВиК – Русе за 2020 г. в размер на 21 000 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 по ВиК - Русе, които формират мнозинство, изисквано от текста на чл. 198в,
ал. 9 от Закона за водите, 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 2020 г. в размер на 21 000 лева.“
Председателстващият напомни, че приемането на решение за препоръчителния
размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе 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 по ВиК - Русе
е част от приходите, които трябва да осигурят необходимите средства за планираните
разходи.
В рамките на определения срок по чл. 20, ал. 6 от Правилника, а именно един месец
от получаване на проекта за бюджет, не са били направени от членовете на АВиК - Русе
предложения за промени в предложения вариант на проект за бюджет за 2020 г., поради
което не са се наложили писмени обсъждания и изменения по него.
Г-н Галин Григоров разказа, че в предложения проект на бюджет за 2020 година е
предвидено Асоциацията по ВиК - Русе да разполага за извършване на дейността си с 61 000
лева, от които 60 000 лева от финансиране и 1000 лева остатък от минали периоди, като
размерът на предложената препоръчителната вноска от страна на държавата е 21 000
/Двадесет и една 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 2020 г. общият размер на
разходите за персонал не е увеличен спрямо утвърдения бюджет за 2019 г., в ситуацията на
сключените трудови договори към момента на представянето на бюджета за разглеждане,
като са предвидени и средства в размер на 6 000 лева за заплащане по граждански договор на
две работни групи от експерти, които ще бъдат създадени по реда на чл. 17 от ПОДАВиК в
помощ на ВиК експерта по осъществяването на текущи проверки на място, относно
извършваните от ВиК Оператора инвестиции и най-вече за приемането на етапите на тази по
проект от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 год.“.
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Припомнено беше на присъстващите, че на 31.07.2019 г. между г-н Нено Димов,
министър на околната среда и водите и д-р, инж. Сава Савов, управител на „Водоснабдяване
и канализация“ ООД гр. Русе е сключен и подписан Договор за 95,874 млн. лева
безвъзмездна финансова помощ за изграждане на ВиК инфраструктура по Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“, по утвърдено през м. февруари 2019 г. проектно
предложение на ВиК Оператора за над 131,783 млн. лева, което ще се финансира в три
направления – съфинансиране от Кохезионен фонд за 81,492 млн. лева, съфинансиране от
държавата за 14,381 млн. лева и финансиране от бенефициента, чрез заемни средства, със
срок на изпълнение от 54 месеца, считано от 15.08.2019 г..
Подписаният Договор е един от първите в страната за работата на 14-те ВиК
оператора, определени за изграждане на ВиК инфраструктура по Оперативната програма
/ОП/.
Наблегна се и на основния ефект за гр. Русе от инвестицията по този проект постигане на 100 % покриване територията на града с канализационна мрежа, отвеждаща
към пречиствателната станция, а така също и 100 % пречистване на всички отпадни води. Не
на последно място е и перспективата за намаляване до 32 % на сегашните загуби по
водопреносната мрежа, вариращи в момента около 51%, което ще се постигне чрез подмяна
както на довеждащи водопроводи, така и на улична водопроводна мрежа.
Обяснено беше, че строително-монтажните дейности по проекта ще се изпълняват в
три компонента - „Водоснабдяване“, „Събиране и отвеждане на отпадни води“ и
„Повишаване ефективността на управлението на ВиК системите“, като утвърденият проект е
със срок на реализиране от страна на бенефициента – „ВиК“ ООД - Русе до 15.02.2024 г..
Г-н Галин Григоров подчерта, че така представената приоритетна задача за ВиК
оператора, поставя приоритети и пред Асоциацията по ВиК – Русе във връзка с контрола и
мониторинга на сключения помежду им Договор, като отбеляза, че е предизвикателство и за
Община Русе, бъдещият собственик на ВиК активите, по отношение на поетапното приемане
извършването на тази голяма по обем и стойност инвестиция.
Посочено беше, че в предложението за бюджет на Асоциацията по ВиК - Русе за 2020
год., размерите на някои позиции от разходите за външни услуги за 2020 година са завишени,
като са взети пред вид изтичащите срокове на договорите за абонаментно поддържане на
програмен продукт „АЖУР“, „Омекс 2000“ и др., подновяване на сертификата за УКЕП,
застраховане на компютърната техника и канцеларско имущество, което все още е
собственост на МРРБ и др.. Предвидено е завишение и на разходите за технически прегледи
и застраховки, както и тези за консумативи в частта за горива, поради полученото със
заповед на Областната администрация моторно превозно средство, обслужващо дейността на
Асоциацията по ВиК - Русе.
В края на периода е оставен остатък, който ще поеме разходите на Асоциацията за
първия месец на 2021 год., докато бъде приет новия бюджет и бъдат осъществени преводите
на финансирането.
Г-н Галин Григоров напомни, че съгласно чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите,
препоръчителният размер на вноската на държавата представлява 35 % от общото
финансиране, като това спрямо предложения размер, съответно води до следните вноски на
общините, общо в размер на 65 %, пропорционално на броя на населението им от последното
официално преброяване в областта през 2011 г. :
Община Борово – 1,69 % - 1014 лева;
Община Бяла - 3,72 % - 2232 лева;
Община Ветово – 3,44 % - 2064 лева;
Община Две могили – 2,61 % - 1566 лева;
Община Иваново – 2,6 % - 1560 лева;
Община Русе – 46,3 % - 27780 лева;
Община Сливо поле – 3,00 % - 1800 лева;
Община Ценово – 1,64 % - 984 лева.
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Съгласно изискванията на дадения му мандат от Министъра на регионалното развитие
и благоустройството, Председателят уведоми присъстващите, че сега предлагания
препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе
за 2020 г. може да бъде променен в съответствие с окончателния размер на вноската на
държавата, който ще се определи от МРРБ след приемането от Министерски съвет на
постановлението за изпълнение на Държавния бюджет за 2020 г..
В изпълнение изискванията на чл. 20, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от Правилника, г-н Галин
Григоров прикани присъстващите членове на Асоциацията по ВиК - Русе 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 ВиК, приемат решение препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2020 година да бъде
от 21 000 лева /Двадесет и една хиляди лева/, при условие, че същият ще бъде променен
в съответствие с окончателния размер на вноската на държавата, определен след
приемането на постановление на Министерски съвет за изпълнение на Държавния
бюджет за 2020 година.“
Предложението беше гласувано със 100 % „за“ от всички присъстващи членове на
Асоциацията, без гласове „против“ и без гласове „въздържали се“, с което беше изпълнено
изискването на чл. 198 в, ал. 9 от Закона за водите /ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ и
предложението за решение стана Решение по Първа точка от дневния ред на заседанието.
Работата на заседанието продължи с 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 възникнали въпроси или проблеми в дейността на Асоциацията от началото
на годината.
Г-н Пламен Спасов припомни на присъстващите, че закъснява процедурата по
приемане на извършените през 2018 г. от ВиК Оператора инвестиции във ВиК обекти.
Комисиите, създадени със заповеди на собствениците са приключили работа по огледа на
обектите и документацията им.
Г-н Спасов помоли представителите на общини, като членове на Асоциацията, да
съдействат за по експедитивното протичане на процедурите по приемане на инвестициите и
приобщаването на тези ВиК активи за стопанисване, поддържане и експлоатация към
Договора, сключен с на ВиК Оператора.
Главният секретар уведоми присъстващите, че с писмо на г-н Николай Нанков, зам.министър на регионалното развитие и благоустройството, в срок до 01.09.2019 г.
асоциациите по ВиК в страната следва да представят в МРРБ подробни - справка за
дейността си от подписване на Договора до настоящия момент, информация за дейността по
приетите жалби и предложения, както и информация за участието на служителите в
организираните от МРРБ обучителни форми. Изискано било също, да се дадат предложения
за изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
ВиК.
Председателят на Асоциацията г-н Галин Григоров се обърна към присъстващите за
допълнителни въпроси или изказвания.
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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 и пожела
на всички здраве и ползотворна работа.
Неразделна част от настоящия протокол е присъствения списък с поименно
саморъчно вписани имена, длъжност и подписи, заверен от главния секретар на Асоциацията
по ВиК-Русе, като преброител.
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр за съхранение в досие № ВиК01-9/ 2019 г.
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