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ЗА ДЕЙНОСТТА НА
АСОЦИАЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД - РУСЕ
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА.
Основната характеристика на дейността на асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе през отчитания период
беше активизиране на извършваните дейности в няколко направления, а
именно: организационно и кадрово укрепване на асоциацията,
приемане на първия целогодишен бюджет, синхронизиране на работата
с експертите от Дирекция „ВиК” на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, материално-техническото осигуряване
на асоциацията, провеждане на конкурсите за заемане на длъжностите,
предвидени в Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/, административно
регламентиране и обезпечаване на изпълнението на задълженията от
назначените служители, подготовката и провеждането на заседанията
на общото събрание и приемането на решения, обуславящи
възможността за подписване на предвидения по смисъла на чл.198п,
ал.1 от Закона за водите договор.
Безспорно най-значимите събития в работата на асоциацията
през този период са проведените заседания на общото събрание.
Значимостта им се определя от взетите решения по обсъжданите
въпроси по дневния ред, сред които: приемане на отчета за изпълнение
на бюджета за 2014 година, приемане на отчета за работа на
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асоциацията през 2014 година, приемане на бюджета за 2015 година,
приемане на решение за сключване на договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и
за предоставяне на ВиК услуги на потребителите с определения
оператор – „ВиК“ ООД- Русе, като последното стана възможно след
приемане на съответни решения по други текущи въпроси.
Положените усилия по подготовката на заседанията на общото
събрание и неговите решения обусловиха възможността да бъде
подписан договора с определения оператор – „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Русе.
През периода бяха проведени три заседания на общото
събрание – едно редовно и две извънредни по смисъла на чл. 9, ал.1 и
ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация.
Първото заседание беше проведено като редовно на 11.03.2015
година и на него бяха приети следните решения:
По точка 1: „Членовете на общото събрание приемат отчета за
изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе за 2014 година.“
По точка 2: „Членовете на общото събрание приемат за изпълнение
предложения бюджет на АВиК – Русе за 2015 година.“
П точка 3: „Членовете на общото събрание приемат отчета за
дейността на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“
ООД – Русе за 2014 година.“
По точка 4: „Членовете на общото събрание дават своето принципно
съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и за
предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със
съществуващия ВиК оператор – „ВиК“ ООД – Русе на
водоснабдителната и канализационната система в обособената
територия на АВиК – Русе, по реда на чл.198п, ал.1, предложение първо
от Закона за водите.“
По точка 5: „Членовете на общото събрание приемат дейностите по
стопанисване, поддържане и експлоатация на подобект III “Главен
профил“ II - колектор „Чародейка“, част от проект „Рехабилитация и
разширяване на канализационната мрежа – гр. Русе – Лот 2“ /Лот 2/ по
ИСПА, мярка: 2005/BG/16/Р/РЕ/004 „Интегриран воден проект, гр.
Русе“, на основание приемо - предавателен протокол от 27.06.2014
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година за предаване на дълготрайни материални активи от
Министерството на регионалното развитие в качеството си на
възложител на община Русе в качеството й на Бенефициент, да се
възложат на „ВиК“ ООД – Русе при изискванията на чл.198в, ал.4 от
Закона за водите.“
По точка 6: „Членовете на общото събрание приемат дейностите по
стопанисването, поддържането и експлоатацията на изграденото
удължение на уличен водопровод от УПИ XII - 998, квартал 10 по
регулационния план на с. Ценово да бъдат възложени на „ВиК“ ООД –
Русе при условията и изискванията на чл198в, ал.4 от Закона за
водите.“
По точка 7: „Членовете на общото събрание приемат дейностите по
стопанисване, поддържане и експлоатация на системите и
съоръженията от водопроводната и канализационна система на с.
Тетово, община Русе да бъдат възложени на „ВиК“ ООД – Русе при
условията на чл.198в, ал4 от Закона за водите.“
Второто заседание беше проведено на 06.08.2015 година като
извънредно и на него бяха приети следните решения:
По точка 1: “Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация – Русе приема за сведение информацията за работата на
асоциацията за периода от месец януари до месец юни 2015 година и
изразява одобрение за извършените дейности.”
По точка 2: „Общото събрание приема предложения проект за
преразпределение на разходната част на бюджета на асоциацията по
водоснабдяване и канализация – Русе за 2015 година.“
По точка 3: „Общото събрание приема препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК – Русе, за
2016 година да бъде 18 000.00 /осемнадесет хиляди/ лева.
Третото заседание беше проведено на 17.12.2015 година като
извънредно и на него бяха приети следните рещения:
По точка 1: „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе съгласуват
допълнителния бизнес план за развитие на дейността на
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе в съответствие с
удължения срок на настоящия регулаторен период до 31.12.2016
година.“
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По точка 2: „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе приемат принципно
решение за включване към активите - ВиК системите и съоръженията,
намиращи се на територията на с. Черешово, община Сливо поле,
област Русе и активите - ВиК системи и съоръжения, намиращи се на
територията на с. Сваленик и с. Церовец, община Иваново, област Русе
в Приложение 1 - публични активи, към договора за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и
предоставяне на ВиК услуги на потребителите, след неговото
сключване.”
По точка 3: „Членовете на общото събрание приемат решение за
сключване на договор между Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация” ООД – Русе и определения с решение на общото
събрание от 11.03.2015 година оператор - „Водоснабдяване и
канализация” ООД – Русе, за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на
потребителите, съгласно чл.198в, ал.4, т.2 от Закона за водите и чл.34,
ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация. ”
Последното решение даде възможност за подписване на
договора между асоциацията по ВиК – Русе и „Водоснабдяване и
канализация” ООД , гр. Русе, което се случи веднага след закриване на
заседанието на 17.12.2015 година в присъствието на заместникминистъра на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството – г-н Николай Нанков.
Изготвянето на протоколите от заседанията, изпращането им на
МРРБ, МОСВ и общинските съвети, както и публикуването им на
интернет страницата на областната администрация, в обособения
раздел „АВиК“ се извършваше в определения от чл.15, ал. 5 от
ПОДАВиК срок.
В съответствие с планираните дейности през месец февруари
беше прието имущество, с което се осигури в голяма степен
функционирането на асоциацията. Определените две помещения на
етаж пети в сградата на Областната администрация – Русе бяха
оборудвани с офис мебели, достатъчни за нормална работна дейност. В
техническо отношение предоставените три броя компютри и един
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преносим такъв задоволяват изцяло необходимостта от такива средства.
Извън тях беше получена и многофункционална машина със скенер и
принтер. Към момента получената техника работи добре, като се
наложи само една намеса на обслужващата фирма по отношение на
повреда в принтиращото устройство. Съставени са необходимите
документи за приемане на техническото и офис оборудването, като
всички те, във вид на договори, протоколи и др., се съхраняват в
отделна папка при главния секретар.
За подпомагане и улесняване на служителите беше предоставен
пакет от информационни материали по проект „Подкрепа на реформата
в отрасъл ВиК“, съдържащ сборници с нормативни документи,
правилници, учебни помагала, указания и други документи.
В началото на април ни беше изпратен за обсъждане проект на
договора между асоциациите и ВиК операторите. Същият беше
препратен от наша страна на Управителя на „ВиК“ ООД – Русе и на
всички общини за да изкажат своите мнения и съображения. Проведе се
и отделна среща с г-н Савов за изясняване на позициите ни по
отделните текстове на договора, след което беше изготвен отговор до
МРРБ с нашето становище за принципно одобрение и съгласие с
предложения проект, като бяха мотивирани и няколко забележки за
промени в отделни текстове.За наше съжаление нито една от общините
не изрази в свои отговор свое мнение или съображение по бъдещия
договор.
През месец май и началото на юни бяха положени
необходимите
усилия
за
установяване
на
правилата
за
административната дейност в асоциацията според изискванията на
получените документи от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. Във връзка с това бяха издадени две заповеди,
относно функционирането на деловодната система и заповед за
утвърждаване ва Вътрешни правила за организацията на работа,
трудовия ред и работната заплата в асоциацията по ВиК – Русе.
Утвърдени бяха и длъжностните характеристики на служителите в
асоциацията – главен секретар, финансов експерт и ВиК експерт.
Изпълнявани бяха и други текущи задачи, възлагани от МРРБ,
като: участие в проведеното анкетиране за степента на изпълнение на
проекта „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, работни срещи с
експерта от МРРБ г-н Я.Димитров по въпросите за оформяне на
програмните продукти за приложенията към договора с оператора,
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регистъра за активите, регистъра за жалби, сигнали и предложения на
потребителите и други.
През месеците юни-юли 2015 год. в срока, определен в § 7, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация съвместно със служители на Областната
администрация се извършиха необходимите действия по процедурата
за провеждане на конкурси за заемане на длъжности по щатното
разписание на асоциацията, като след приключването им бяха
назначени по предвидения от Кодекса на труда ред двама от
служителите - главен секретар и експерт по ВиК. Предвид
очертаващата се натовареност и отговорност
на служителя на
длъжност финансов експерт, в началото на месец февруари 2016 година
ще бъде обявен конкурс за заемането й, надявайки се, че
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се
съобрази с мотивите за приетия от общото събрание препоръчителен
размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2016
година, което ще осигури необходимия нормален финансов ресурс за
трудовото правоотношение, което се очаква да възникне.
Трябва да се отбележи, че изпълнението на някои от задачите и
решаването на част от проблемите би било много по-трудно без
съдействието на експертите от Дирекция „Водоснабдяване и
канализация“ на МРРБ, които проявиха необходимото разбиране и
коректност. Към момента нямаме отговор по един принципен
организационен и административен въпрос, а именно: при
продължително наложило се отсъствие на Председателя на асоциацията
кой ще може да изпълнява неговите функции. Този въпрос е поставен
от нас на вниманието на юристите от МРРБ и очакваме становище в
рамките на действащите текстове на Закона за водите и Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация или чрез промени в тях.
Служителите
на
асоциацията поддържаха необходимите
контакти с кметовете или други представители на общините по
въпросите, свързани с водоснабдителната и канализационната система,
по уточняване собствеността на активите и тяхното правилно
включване в списъците за разпределителните протоколи - и на по-късен
етап - в приложение 1 на договора между асоциацията и оператора, а
така също и по други възникващи в процеса на работата проблеми.
На принципно и колегиално ниво бяха взаимоотношенията на
асоциацията с Управителя и отделни служители на „Водоснабдяване и
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канализация” ООД, гр. Русе. Утвърждаването духа на тези отношения е
особено важно предвид вече подписвания договор между Асоциацията
по ВиК – Русе и „ВиК” ООД – Русе.
Поддържаха се ползотворни връзки със служителите от други
асоциации в областите, Видин, Смолян, Разград , Търговище, Враца,
Шумен, Пловдив, Силистра, Кърджали и др, като се обменяха мнения и
виждания по възникнали проблемни ситуации в процеса на работа.
През периода всички поставени задачи и указания бяха
изпълнени по начин, съобразен изцяло с действащите нормативни
документи, като беше проявена необходимата отговорност и
настойчивост за решаване на възникващите проблеми в процеса на
работа, при което се достигна до важния резултат - подписване на
договора по смисъла на чл.198в, ал.4. Окачествяваме подписването на
договора като важен резултат от положените усилия, защото той
създава възможност за реализиране целите на реформата във водния
сектор и осигуряване на по-качествени водоснабдителни и
канализационни услуги на потребителите.

/П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциацията по ВиК – Русе
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