АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖАВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ГРАД ДОБРИЧ

ПРОТОКОЛ
№1/ 2015
от заседание на Общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и
Канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
Канализация” ЕООД, гр. Добрич (Асоциация ВиК – Добрич),

Днес, 26.02.2015 г., от 10.30 часа в зала „Пресцентър” на Областна
администрация Добрич се проведе редовно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Добрич.
На заседанието, с право на глас, присъстваха:
1. Д-р Маргарита Новоселска – Областен управител на Област Добрич и
Председател на Асоциацията, съгласно решение №РД-02-14-267/24.02.2015г.
на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и пълномощно №
08-00-621/18.02.2015г. от Министъра на околната среда и водите (35,00%);
2. Стелиян Железов – заместник-кмет на Община Балчик, съгласно решение
№780 от протокол №48/13.02.2015г. на Общински съвет – Балчик (6,96%)
3. Детелина Николова – кмет на Община град Добрич, съгласно решение №42-11
от протокол №42/16.02.2015г. на Общински съвет – град Добрич (31,20%)
4. Георги Балтаджиев – н-к отдел „ИД” в Община Каварна, съгласно решение
№23 от протокол №39/17.02.2015г. на Общински съвет – Каварна (5,26%)
5. Пламен Желязков – заместник-кмет на Община Тервел, съгласно решение
№1-11 от протокол №1/17.02.2015г. на Общински съвет – Тервел (5,54%)
6. Георги Тодоров – заместник-кмет на Община Шабла, съгласно решение №650
от протокол №54/16.02.2015г. на Общински съвет – град Шабла (1,74%)
На заседанието присъстваха още:
7. Добри Стефанов – кмет на Община Крушари
8. Дико Иванов – зам. кмет на Община Добричка
9. Георги Георгиев – зам. кмет на Община Генерал Тошево
10. Миглена Пейчева – старши счетоводител
11. инж. Павлета Конова – ст. експерт „РР и ОС”
12. Райна Ташева – гл. експерт „Връзки с обществеността”
13. Левент Назим – гл. експерт „РР и ЕП” – преброител на гласовете
Упълномощените от съответните общински съвети: Петко Петков – кмет на
Община Добричка с решение №1069 от протокол №47/17.02.2015г. на Добрички ОбС
и Димитър Михайлов – кмет на Община Генерал Тошево, с решение №1-27 от
протокол №1/16.02.2015г. на ОбС – Генерал Тошево не присъстваха лично.
Изпратените да ги представляват не са избрани от съответните общински съвети,
което е в противоречие с чл. 198е, ал.3 от Закона за водите, затова и техните
гласове не бяха взети при кворума и взимането на Решенията.
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На заседанието присъства г-н Добри Стефанов – кмет на Община Крушари, но
липсата на решение от Общински съвет – Крушари го лиши от възможността, гласът
му да бъде зачетен.
Приложение към протокола е списък на присъстващите, изготвен съгласно чл.
12, ал. 2 от ПОДАВиК.
Заседанието бе открито от д-р Маргарита Новоселска - Областен управител
на област Добрич и Председател на Асоциация по ВиК, която обяви кворума на
днешното заседание. Съгласно чл. 198в, ал.7 от Закона за водите, заседанията на
асоциацията са редовни, ако на тях присъстват представителите на държавата и
общините, които притежават не по-малко от три четвърти от всички гласове. Към
настоящия момент е налице необходимият кворум от 6 представители от общо 9
членове с право на глас в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена
територия, обслужвана от ВиК ЕООД – гр. Добрич, което прави 85,70 % от всички
гласове на Общото събрание на ВиК Асоциацията.
Д-р Маргарита Новоселска обяви, че с Решение №РД-02-14-267/ 24.02.2015 г.
на Министъра на регионалното развитие и благоустройството – Лиляна Павлова и
Пълномощно № 08-00-621/ 18.02.2015 г. от Министъра на околната среда и водите –
Ивелина Василева 1. Съгласуван е предложеният дневен ред на днешното заседание на Асоциацията
по ВиК в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД – гр. Добрич.;
2. Предоставен е мандат на Областния управител на област Добрич, в качеството
му на председател на Асоциацията по ВиК, да представя позицията на
държавата по т.1, т.2, т.3 и т.4 от дневния ред.
3. По т.5 от Дневния ред, при поставяне на допълнителни въпроси, Областният
управител е упълномощен да приема предложенията към същите за
информация.
Областният управител официално прочете съгласувания ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане от Асоциацията по ВиК на Отчета за изпълнение на бюджета на

2.

3.

4.

5.

Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия,
обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич за 2014 г.
Приемане от Асоциацията по ВиК на Годишен
отчет за дейността на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия,
обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич за 2014 г.
Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността
на Асоциациите по водоснабдяване и канализация за принципно съгласие за
сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с действащия
оператор по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.
Приемане от Асоциацията по ВиК на Бюджета на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК”
ЕООД, гр. Добрич за 2015 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и
чл. 21, ал. 1 от ПОДАВиК.
Други.

Във връзка с точка първа от дневния ред, д-р Новоселска предостави думата
на Миглена Пейчева - старши счетоводител в дирекция „АПОФУС” на Областна
администрация да прочете Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по
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водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК”
ЕООД, гр. Добрич за 2014 г.
Д-р Новоселска даде възможност на членовете на Асоциацията да отправят
своите въпроси и забележки към така представената им информация. Такива не
бяха направени и се пристъпи към гласуване.
С 85,70 % от гласовете, по точка първа от дневния ред, Общото събрание на
Асоциация ВиК – Добрич взе следното Решение №1:
Приема Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„ВиК” ЕООД, гр. Добрич за 2014 г.
По точка втора от дневния ред, всички членове бяха единодушни, че не е
нужно да се чете още веднъж Годишния отчет за дейността на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК”
ЕООД, гр. Добрич за 2014 г. Всички са запознати със съдържанието му и направо се
пристъпи към гласуване.
С 85,70 % от гласовете, по точка втора от дневния ред, Общото събрание на
Асоциация ВиК – Добрич взе следното Решение №2:
Приема на основание чл. 198в, ал. 4, т.10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2
от ПОДАВиК, Годишния отчет за дейността на Асоциацията по водоснабдяване
и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр.
Добрич за 2014 година.
Премина се към трета точка от дневния ред.
Д-р Новоселска разясни, че вземането на решение за принципно съгласие за
сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с действащия
оператор по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите и чл.
34, ал. 3 от ПОДАВиК се явява първата стъпка от процеса по сключване на Договора
между Асоциацията и ВиК оператора. Стъпка втора ще бъде изготвяне на
индивидуални приложения към договора за всяка асоциация и провеждане на
консултации и срещи с АВиК за тяхното обсъждане, както и изготвяне на
окончателен вариант на договора – срок до 30.04.2015 г. Стъпка 3 - съгласно чл.
198п, ал.1, от Закона за водите, председателят на АВиК подписва окончателния
договор с действащия ВиК оператор в срок до 30.06.2015 г. Тече в момента процес
по изваждане на активите от баланса на ВиК операторите. Важните процеси, като
разделяне на собствеността (публична държавна – публична общинска), преоценка,
предаване за стопанисване към операторите и изготвяне на регистри на активите
окончателно ще приключат до края на 2016 г.
Бе дадена думата за коментари по тази точка.
Г-н Тодоров – зам. кмет на Община Шабла сподели, че в момента
задълженията на „ВиК" ЕООД, гр. Добрич се явяват сериозен утежняващ фактор при
изготвяне на документи за кандидатстване по различни европейски проекти. Зададе
въпроса, защо не присъства управителят на дружеството на това събрание.
Д-р Новоселска обясни, че не е поканен представител на водното дружество,
предвид неизяснената ситуация, в която се намира. Поискан е погасителен план за
задълженията на дружеството, но такъв все още не е представен. Д-р Новоселска
информира аудиторията, че принципалът на дружеството – МРРБ е запознат с
тежкия казус и ще направи всичко възможно да се стабилизира състоянието на „ВиК“
ЕООД, гр. Добрич.
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Г-жа Николова - кмет на Община град Добрич, поиска когато е готов проекта за
договорът с ВиК оператора, да се даде достатъчно време, за внимателен прочит от
всеки член на Асоциацията. Сподели също, че сериозен проблем се явява
нарушената инфраструктурата след всяка водна авария и ситуацията във „ВиК“
ЕООД, гр. Добрич. Общините дават прекалено много от себе си, затова искат и
водният оператор да поеме отговорност. Имаме недостатъчно добра организация на
ВиК оператора, допълни кметът на Добрич.
В тази връзка областният управител призна, че от цялата страна най-тежко е
състоянието на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич.
Г-н Пламен Желязков - зам.-кмет на Тервел, припомни, че след като общините
са бенефициенти по проекти за Воден цикъл в момента, трябва да се уточни кой ще
поеме вероятни финансови корекции, когато се стигне до осъществяването им.
Д-р Новоселска отговори, че въпросът ще бъде уточнен когато договорът
между АВиК и ВиК оператора стане факт.
След тази дискусия Общото събрание премина към гласуване по точка 3.
С 85,70 % от гласовете, по точка трета от дневния ред, Общото събрание на
Асоциация ВиК – Добрич взе следното Решение №3:
На основание чл. 34, ал. 3 от ПОДАВиК, във връзка с чл. 198о, ал. 1 от
Закона за водите и чл. 34, ал. 1 и 2 от ПОДАВиК, дава принципното си съгласие
за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на
потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич, по реда на чл. 198п, ал. 1,
предложение първо от Закона за водите.
Премина се към обсъждане на точка четвърта от дневния ред.
Д-р Новоселска предостави думата отново на старши счетоводител Миглена
Пейчева, която уведоми присъстващите, че държавата ще осигури сумата от 10 000
лева, а общините следва да осигурят 18 572 лв. за бюджет 2015 г., както и да внесат
все още невнесените за 2014 г. – 3 615 лв., с което Бюджетът за 2015 г. става общо
32 187 лв. Предстои до м. юни да се назначат 3 лица, както следва: главен секретар
с юридическо образование, финансист и ВиК инженер с висше образование.
Д-р Новоселска уведоми, че приема всякакви предложения от страна на
членовете в Асоциацията за подходящи и компетентни кандидатури. И даде
възможност на членовете на Асоциацията да отправят своите въпроси и забележки
към така представената им информация. Такива не бяха направени и се пристъпи
към гласуване на Бюджета на Асоциацията за 2015 г.
С 85,70 % от гласовете, по точка четвърта от дневния ред, Общото събрание
на Асоциация ВиК – Добрич взе следното Решение №4:
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич приема своя:

БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА
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№

ГОДИШЕН
РАЗМЕР
В ЛЕВА

ВИД РАЗХОД
ПРИХОДИ - ВСИЧКО

I.

32 187 лв.

Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от
бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ
Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на
съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им,
съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ

1.
2.

Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на

2.1. съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им,
съгласно чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2014г.
Дарения от физически или юридически лица, както и от международни
финансови институции, фондове и програми
Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове

3.

4.
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО
1. Текущи разходи

10 000 лв.
18 572 лв.

3 615 лв.

32 403 лв.
22 538 лв.

Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни

1.1. осигурителни вноски от работодателя

1.2.

III.

заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения
други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)
задължителни осигурителни вноски от работодатели
Издръжка, в т.ч.:
материали
консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)
разходи за външни услуги
разходи за командировка
разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)
други разходи, некласифицирани другаде
ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО
БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
(І. - ІІ.)
ФИНАНСИРАНЕ

IV.
1. Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
1.1. Наличност в началото на периода (+)
1.2. Наличност в края на периода (-)

№

Членове на Асоциация по
водоснабдяване и канализация
на обособената територия,
обслужвана от „ВиК” ЕООД,
гр. Добрич

1

ДЪРЖАВАТА

2
3
4

ОБЩИНА БАЛЧИК
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЩИНА ДОБРИЧ ГРАД

5

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

6

ОБЩИНА КАВАРНА

7

ОБЩИНА КРУШАРИ

8

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

9

ОБЩИНА ШАБЛА

ОБЩО:

22 538 лв.
14 700 лв.
5 040 лв.
2 798 лв.
9 865 лв.
1 000 лв.
3 816 лв.
2 874 лв.
2 075 лв.
100 лв.
0 лв.
0 лв.
216 лв.
216 лв.

Процентен дял на
гласовете в Общото
събрание на Асоциация
ВиК - Добрич

Левова
равностойност
спрямо
процентния дял
2015 г.

35,00%
6,96%
5,17%
31,20%

10 000,20 лв.
1 988,61 лв.
1 477,17 лв.
8 914,46 лв.

7,57%
5,26%
1,56%
5,54%
1,74%
100,00%

2 162,90 лв.
1 502,89 лв.
445,72 лв.
1 582,89 лв.
497,15 лв.
28 572,00 лв.

Левова
равностойност
спрямо
процентния дял
невнесени 2014г.
397,76 лв.
295,47 лв.
1 783,08 лв.
432,63 лв.
300,61 лв.
89,15 лв.
316,15 лв.
3 615,31 лв.
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АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖАВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ГРАД ДОБРИЧ

Премина се към обсъждане на точка пета от дневния ред - „Други”.
Допълнителни въпроси за обсъждане, извън приетия дневен ред, не бяха
повдигнати.
С това, поради изчерпване на дневния ред, д-р Новоселска закри заседанието
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Добрич.
Настоящият протокол се състави в един единствен екземпляр.
Копие от протокола да се изпрати на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството, Министъра на околната среда и водите и председателите на
Общинските съвети в област Добрич, съгласно чл. 198е, ал. 6 от Закона за водите.
Екземпляр от същия да бъде изпратен на членовете на Общото събрание и да бъде
публикуван на интернет страницата на Областна администрация Добрич, съгласно
чл. 15, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на АВиК.

Председател: ………………………...
Д-р Маргарита Новоселска
Областен управител на Област Добрич
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