АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК ДОБРИЧ“ АД – ГР. ДОБРИЧ

ПРОТОКОЛ
№ 1 / 10.03.2017 год.
от редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация Добрич” АД, гр.Добрич (Асоциация по ВиК - Добрич), проведено
на 10.03.2017 год. от 10:00 часа в зала „Пресцентър“ при Областна
администрация-Добрич.
Днес, 10.03.2017 г. от 10:00 ч. в зала „Пресцентър“ на Областна
администрация– Добрич се проведе редовно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК на обособената територия обслужвана от „В и К ДоДобрич“ АД – гр. Добрич.
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 се запозна с резултатите за присъствието и наличието на
мандати, г-жа Детелина Николова- Областен управител на област Добрич и
Председател на Асоциацията по ВиК- Добрич уведоми, че в залата присъстват
като мандатоносители представителят на държавата и представители на 8
общини с общ процентен сбор от 100% от гласовете в Общото събрание, което
прави заседанието редовно по смисъла на чл.198в, ал.7 от Закона за водите и
чл.14, ал.1, изр. първо от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация.
Според присъствения лист, който е неразделна част от настоящия
протокол, в залата присъстват следните представители на държавата и общините:
1. Детелина Николова - Областен управител на област Добрич и председател на
Асоциацията по ВиК – Добрич.
2. Димитрин Димитров
- зам.кмет на Община Балчик
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3. Деян Димитров
- кмет на Община Генерал Тошево
4. Росица Йорданова - зам.кмет на Община Добрич
5. Иван Иванов
- зам.кмет на Община Добричка
6. Митко Недев
- представител на Община Каварна
7. Добри Стефанов
-кмет на община Крушари
8. Пламен Желязков - упълномощен представител на община Тервел
9. Марияна Бобева
- представител на Община Шабла
На основание чл. 198е, ал. 5 от ЗВ и чл. 5, ал. 5 и 6 от ПОДАВиК са
получили позиция и мандат, както следва:
За държавата –
Детелина Николова - Областен управител на област Добрич и председател
на Асоциацията по ВиК–Добрич - Решение № РД-02-14-185/06.03.2017г. на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 0800-1280/24.02.2017г. на Министъра на околната среда и водите.
За общините:
1. Димитрин Димитров
упълномощен представител на община
Балчик - Решение № 88 от Протокол № 7/28.02.2017 год. на Общински съвет –
Балчик.
2. Деян Димитров
кмет на община Генерал Тошево - Решение № 218 по Протокол от 01.08.2016 год. на Общински съвет – Генерал Тошево.
3. Росица Йорданова
зам. кмет на Община Добрич - Решение №
17-13 от Протокол № 17/28.02.2017год. на Общински съвет – Добрич.
4. Иван Иванов
упълномещен представител на Община Добричка
- Решение № 481 от 23.02.2017 год. на Добрички общински съвет.
5. Митко Недев -упълномощен представител на община Каварна–
Решение № 257от Протокол № 19/28.02.2017 год.на Общински съвет – Каварна.
6. Добри Стефанов
-кмет на община Крушари – Решение № 2/27 по
Протокол от 28.02.2017 год.на Общински съвет – Крушари.
7. Пламен Желязков - упълномощен представител на община Тервел –
Решение № 2-26 от Протокол № 2/28.02.2017год. на Общински съвет - Тервел
8. Марияна Димитрова Бобева
-упълномощен
представител
на
Община Шабла - Решение № 221 от Протокол 24/07.03.2017 год. на Общински
съвет – Шабла.
Присъстват още:
1. инж. Петър Калчев – управител на „В и К Добрич“ АД - гр. Добрич
2. Вержиния Георгиева – главен експерт „Връзки с обществеността“ в
областна администрация Добрич.
В изпълнение на чл. 12, ал.4 и ал.5 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по ВиК, на заседанието присъстват главния секретар
на Асоциацията г-жа Гинка Бухчева, ВиК експертът – инж. Росен Павлов и
финансовият експерт – г-жа Мими Атанасова.
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Съобщено бе, че заседанието на общото събрание е открито за
представители на средствата за масова информация и обществеността.
Във връзка с чл. 12, ал. 8 и чл. 15, ал. 1 от ПОДАВиК, председателят на
Асоциацията определи преброяването на гласовете на днешното заседание да се
извърши от инж. Росен Павлов - ВиК експерт, а протокола да се води от главния
секретар на Асоциацията Гинка Бухчева.
Преди престъпване към гласуване на дневния ред, г-жа Николова припомни
актуалното разпределение на гласовете на членовете на Асоциацията:
държавата - 35%
.община Балчик – 6,96%
община Ген.Тошево – 5,17%
община Добрич – 31,20%
община Добричка – 7,57%
община Каварна – 5,26%
община Крушари – 1,56%
община Тервел – 5,54%
община Шабла – 1,74%
Председателят допълни още, че в изпълнение на чл.10, ал. 2 и ал. 3 от
ПОДАВиК с покана изх. № АВиК-12-3-2/10.02.2017г, проектът на дневния ред
заедно с материалите свързани с него за настоящото заседание са предоставени
на хартиен носител и на електронните пощи на членовете на Асоциацията, МРРБ,
МОСВ и ВиК.
Напомнено бе , че решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство
от три четвърти от всички гласове (чл.198в, ал.9 от Закона за водите), след което
г-жа Николова приветства членовете и пожела ползотворна работа.
Няма постъпили нови искания за включване на допълнителни точки в
дневния ред, г-жа Николова предложи следния дневен ред:
1. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич“
АД гр. Добрич за 2016 година;
2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ АД
гр. Добрич за 2016 година;
3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК – Добрич за 2017година;
4. Други- обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с бъдещата
дейност на Асоциацията.
Присъстващите бяха поканени да направят предложения по дневния ред.
След като такива не постъпиха г-жа Николова обяви процедура по
гласуване на така предложения дневен ред.
С гласовете на 9 /девет/ от членовете на асоциацията с общо 100 процента
от гласовете бе приет обявения проект за дневен ред на заседанието.
По първа точка от дневния ред:
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Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич“
АД гр. Добрич за 2016 година;
Докладва: главния секретар на Асоциацията
Г-жа Бухчева представи годишния отчет и направи презентация по
изпълнение на дейностите в АВиК-Добрич.
Председателят на Асоциацията даде думата на представителите на
общините за становища и въпроси.
Изказвания и въпроси не последваха.
Г-жа Николова предложи да се пристъпи към гласуване на предложението
за решение по първа точка от дневния ред: Приемане на годишния отчетт за
дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД гр. Добрич за 2016 година;
Със 100% от имащите право на глас се взе следното Решение 11/10.03.2017г.
„ На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите Общото събрание на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К
Добрич“ АД гр. Добрич, приема годишния отчет за дейността на
Асоциацията по ВиК-Добрич за 2016г.“
По втора точка от дневния ред:
Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК –
Добрич за 2016 година.
Докладва: Мими Атанасова-фин.експерт в Асоциацията.
Г-жа Мими Атанасова – подробно представи изпълнението на бюджета за
2016 год. с нужните разяснения и пояснения по обобщени пера и параграфи.
Направено бе предложение за изказване на бележки, мнения и въпроси
Думата беше дадена на г-н Димитров-кмет на община Генерал Тошево.
Г-н Димитров отправи запитване относно сумата в размер на 3147лв.задължения за заплати, данъци, и осигурителни вноски, които са залегнали в
отчета, дали са платени или само са заложени в бюджета.
Г-жа Атанасова отговори като поясни, че това са начислените заплати
дължимите данъци и осигурителните вноски, начислени за месец декември и са
само заложени в отчета, но предстои да бъдат платени.
Отправено бе запитване и за други въпроси. Такива не бяха направени.
Председателят представи проекта на решение по т. 2 от дневния ред:
На основание чл. 26, ал. 3 от ПОДАВиК общото събрание на Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич“ АД приема отчета
за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК гр. Добрич за 2016г.
Обявявена бе процедура по гласуване по така предложения проект на
Решение:
9 (девет) - „За“,
0 (нула) - “Против“и
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0 (нула) - „Въздържали се“
Със 100% от гласовете на Общото събрание на АВиК-Добрич беше взето
следното Решение 1-2/10.03.2017 г. :
„На основание чл. 26, ал. 3 от ПОДАВиК общото събрание на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К
Добрич“ АД приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по
ВиК гр. Добрич за 2016г.“
Работата на заседанието продължи с трета точка от дневния ред
Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК – Добрич за 2017година.
Докладва: Мими Атанасова-фин.експерт в Асоциацията.
Г-жа Мими Атанасова – представи бюджета на Асоциацията за 2017 год.,
както и задълженията по вноските на всяка една от общините-членки на АВиКДобрич за текущата година.
Отправено бе запитване за коментари, становища и въпроси по
представения бюджет за 2017г.
Г-н Пламен Желязков – зам.кмет на община Тервел пожела да изкаже
своето притеснение относно финансирането за 2018г. Според него недостига е
близо 21 000лв.
Г-н Димитров-кмет на община Генерал Тошево, изрази опасенията си по
отношение на малката вноска на държавата. Според него от поисканите
19 000лв., са отпуснати само 15 000лв., които не са достатъчни.
„Ние искаме каза г-н Димитров Асоциацията ни да е работеща и спокойно да
изпълнява задълженията си, но при тази малка вноска на държавата, респективно
и нашите вноски ще са по-малки. При този бюджет се опасявам, че може да се
наложи в края на годината съкращаването на един от служителите. В тази връзка
искам да попитам ние можем ли да предприемем някакви действия за завишаване
вноската на държавата?“
Г-н Тошко Петков-кмет на община Добричка- „Опасявам се, че през 2018г.
вноската на държавата отново няма да се промени, независимо от това каква сума
ще искаме, след като втора година вече ни определят вноската да е в размер на
15 000лв.“
Г-жа Атнасова поясни на членовете, че предстои изготвянето на
проектобюджет за 2018г. в който ще се заявят необходимите средства, в
зависимост от определената сума, като разходите ще бъдат съобразени до
размера на приходите.
Поради липса на други изказвания и въпроси бе обявявена процедура по
гласуване на предложения проект на Решение:
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „В и К Добрич“ АД на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за
водите и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, приема бюджета на Асоциацията по ВиКДобричц за 2017г., при вноска на държавата в бюджета 15 000лв.
9 (девет) - „За“,
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0 (нула) - “Против“,
0 (нула) - „Въздържали се“
С 100 % от гласовете на Общото събрание на АВиК-Добрич беше взето
следното Решение 1-3/10.03.2016 г. :
„Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „В и К Добрич“ АД на основание чл. 198в, ал. 4,
т. 9 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, приема бюджета на
Асоциацията по ВиК-Добрич за 2017г., при вноска на държавата в бюджета
15 000лв.“
По четвърта точка от дневния ред.
Г-жа Николова информира членовете, че във връзка с вчерашната
публикация в пресата за проблеми с питейната вода в с. Градница, община
Тервел е поискана информация от изп.директор на ВиК, на днешното заседание
да сподели действията които е предприело дружеството за постигане
параметрите за качество на питейната вода, с цел опазване здравето и живота на
жителите на селото.
Отправено бе запитване за други предложения за обсъждане в тази точка.
Предложения не постъпиха и думата бе предоставена на инж. Калчев да
запознае членовете с фактическата обстановка по случая.
В краткото си изложение инж. Калчев акцентира, че във връзка с тази
статия са извършени няколко лабораторни анализа на водата в с. Градница, като
са взети проби от различни места в района на с. Градница. Изследванията са
извършени в лицензираната лабораторията на дружеството и в пробите не са
установени отклонения в качеството на водата. Предвидени са контролни проби
на 14.03.2017г. съвместно с експерти от РЗИ, след което дружеството също ще
продължи да контролира качеството на водата. В потвърждение на думите си
инж. Калчев предостави доклад и протоколите, изготвени от извършеното
изследване на питейната вода от 4 обекта в селото.
Отправено бе запитване за поставяне на други въпроси.
Думата беше предоставена на кмета на община Добричка.
Т.Петков постави 2 въпроса: Първо предложи за обсъждане подновяването
на разрешителните за водовземане и за заустване на отпадъчните води, като
информира членовете, че е получено писмо от ВиК, с което е уведомен за
отписването на активите от баланса на дружеството и се прехвърлят на общината
и следва общините да изготвят искане до съответната Басейнова дирекция и
РИОСВ-Варна за издаване на разрешителните. Изрази притеснението си, че
заплатените суми за разрешителните ще останат за сметка на общините.
Вторият въпрос който постави г-н Петков е във връзка с предоставеният
им коригиран Бизнес план за периода 2017-2021г., предстои ли да бъде обсъждан
на заседание или е само за информация на общините.
Г-жа М.Бобева – представител на община Шабла помоли за коректно
отнощение от страна на оператора след префактурирането.
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Инж. Калчев разясни на членовете, че писма са изпратени на всички
общини, т.к. разрешителните за водовземане и за заустване на отпадъчните води
се издават на собственика съгласно Договора сключен между нас Оператора
поема разходите и следва същите да се префактурират. А по отношение на
възстановяването на сумите поясни, че не следва да имат притеснение защото
таксите не са толкова големи и са във възможностите на дружеството.
Относно Бизнес плана, г-н Калчев каза-„На следващото заседание на
Асоциацията следва да се разгледа коригираният Бизнес план за регулаторен
период 2017-2021г., който на 28.02.2017г. е внесен в КЕВР, т.к. имаше забележки
които бяха остранени. Бизнес плана е за следващите пет години и не предвижда
увеличаване на тарифите, а Инвестиционната програма за същия период
предвижда намаляване на загубите с 30%.
Г-н Валентин Димитров – кмет на община Генерал Тошево сподели
притесненията си относно старите задължения на Оператора за разрешителните,
ще се търсят отново от общините.
Инж.Калчев в отговор поясни, че за старите задължения е образувано
публично вземане, които са насочени към дружеството.
Г-жа Р. Йорданова-зам.кмет на община Добрич - „Ние с колегите обстойно
прегледахме отписаните от дружеството активи, след като ги получихме и
установихме такива, които са отписани от баланса на дружеството, а не
съществуват в общината и такива които са наши, а не са отписани от баланса Ви,
за което бяхте информирани както Вие така и Асоциацията. Нашите финансисти
са много притеснени при тези обстоятелства, как ще се извърши вписването.“
Председателят обясни на присъстващите, че този проблем съществува в
цялата страна не само в област Добрич, в тази връзка през месец февруари тази
година е сформирана комисия на държавно ниво, която да прецизира както
самите активи така и начина по които ще се извърши вписването.
Т.Петков –кмет на община Добричка акцентира на обстоятелството, че
почти е невъзможно общините да поискат издаване на разрешителните без
съдействието на оператора, т.к. цялата документация е във ВиК и общините не
разполагат нито с специалисти, които да подготвят документите, нито са наясно
с обема на съоръженията и параметрите им.
Г-жа Николова припомни на членовете, че асоциациите се създадоха с
оглед общините да разполагат със собственост, за да имат възможността да
участват, като бенефициенти по различни оперативни програми за
реконструкция, изграждане и т.н. На ВиК оператора е възложено само правото
да ги експлоатира, защото всички разрешителни се издават на собственика.
Направено бе предложение да бъде сформирана работна група от представители
на всяка община и служители на ВиК, като по този начин по-лесно и по-бързо да
се подготви документацията.
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Инж. Калчев – „Това е двустранен процес, и действително можем
съвместно да го задвижим, ние имаме специалисти и разполагаме с параметрите
на съоръженията.“
Председателят напомни, че съгласно законовите изисквания екземпляр от
протокола ще бъде изпратен до министъра на регионалното развитие и
благоустройството, до министъра на околната среда и водите, до кметовете на
общини и до председателите на общинските съвети.
Поради изчерпване на дневния ред, областният управител на област
Добрич – г-жа Детелина Николова изказа своята благодарност на всички за
участието и закри редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията в
11,45 часа.
Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра.
Приложения: 1. Списък на присъстващите с право на глас на редовното
заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич“ АД гр.
Добрич.
2. Документи свързани със свикването на общото
събрание.

Преброител на гласовете:
Експерт „ВиК“- инж. Росен Павлов
Изготвил протокола:
Гл.секретар - Гинка Бухчева
Детелина Николова:………………..П……….
Олбастен управител на област Добрич и
Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „В и К Добрич“ АД - гр. Добрич.

9300 Добрич, ул. Независимост 5 тел.: +359 58 655 408, факс: +359 58 601 249
е-mail: avik@dobrich.government.bg
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