АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА
ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ
№12
от редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.
Смолян
Днес 07.03.2019 г., в зала № 201 в сградата на областна администрация Смолян, с
адрес гр. Смолян, бул. „България“ № 14 от 14:00 часа се проведе редовно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян, свикано на основание чл. 10, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК /ПОДАВК/.
При пристигането си присъстващите членове на Асоциацията се вписаха в Списък
на присъстващите с право на глас, които представлява неразделна част от протокола за
заседанието и удостоверява легитимността относно приемане на решенията по дневния
ред. Извърши се персонална проверка на присъстващите и пълномощията им за гласуване
на събранието.
Председателят на Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян, г-н Недялко Славов откри
заседанието като приветства присъстващите.
При извършената проверка на необходимия кворум се установи, че на редовно
заседание на Общото събрание присъстват:
1. Представител на държавата:
Г-н Недялко Славов – Областен управител на област Смолян – 35 на сто от
гласовете, надлежно упълномощен, с мандати, както следва:
- от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с Решение № РД 02-14-224/06.03.2019 г.;
- от Министерство на околната среда и водите с Пълномощно №26-00114/27.02.2019 г.
2. Представител на Община Баните:
Г-н Милен Белчев – Кмет на Община Баните – 2,63 на сто от гласовете,
надлежно упълномощен с Решение № 418, взето с Протокол № 39 на 25.02.2019 г. на
Общински съвет – Баните.
3. Представител на Община Борино:
Г-н Мустафа Караахмед – Кмет на Община Борино – 1,94 на сто от гласовете,
надлежно упълномощен с Решение № 397, прието по Протокол № 50 на 25.02.2019 г. на
Общински съвет – Борино.
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4. Представител на Община Девин:
Г-н Красимир Даскалов – Кмет на Община Девин – 6,95 на сто от гласовете,
надлежно упълномощен с Решение № 26/06.03.2019 г. на Общински съвет – Девин.
5. Представител на Община Доспат:
Елин Радев – Кмет на Община Доспат – 4,87 на сто от гласовете, надлежно
упълномощен с Решение № 715, взето с Протокол № 53 от 26.02.2019 г. на Общински
съвет – Доспат.
6. Представител на Община Златоград:
Г-н Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград – 6,58 на сто от гласовете,
надлежно упълномощен с Решение № Ж 919, прието по Протокол № 60 от 28.02.2019 г. на
Общински съвет – Златоград.
7. Представител на Община Неделино:
Г-н Здравко Димитров – Заместник - кмет на Община Неделино – 3,86 на сто от
гласовете, надлежно упълномощен с Решение № 695, прието с Протокол №55 на
28.02.2019 г. на общински съвет – Неделино.
8. Представител на Община Рудозем:
Г-н Румен Пехливанов – Кмет на Община Рудозем – 5,38 на сто от гласовете,
надлежно упълномощен с Решение № 387/28.02.2019 г., прието по Протокол № 48 на
Общински съвет – Рудозем.
9. Представител на Община Чепеларе:
Г-жа Славка Чакърова – Кмет на Община Чепеларе – 4,12 на сто от гласовете,
надлежно упълномощен с Решение № 649, взето с Протокол № 54 на 28.02.2019 г. на
Общински съвет гр. Чепеларе.
Установено беше, че на редовното заседание на Асоциацията по ВиК не
присъстват представители на Община Смолян и Община Мадан.
На основание чл. 12, ал. 8 и чл. 46, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по ВиК, преброител на кворума, гласовете и протоколчик на
редовното заседание на Общото събрание е Симеон Велинов – Главен секретар на
Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД гр. Смолян.
Председателят припомни на присъстващите, че съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за
водите – „Заседанията са редовни, ако на тях присъстват представителите на
държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети от всички
гласове“, тоест необходим е кворум от 66,67 %.
При извършена проверка на кворума се установи, че на заседанието присъстват
представители на 9 от общо 11 членове на Асоциацията, което представлява кворум от
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71,32 %, от общият брой на гласовете в общото събрание /100%/ и който е достатъчен за
провеждане на заседанието.
В съответствие с чл. 12, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация на общото събрание присъстваха: Главният
секретар на асоциацията и инж. Илзе Чернарева – ВиК експерт в Асоциацията.
На редовното общо събрание освен членове и служители на Асоциацията по ВиК
присъстват и следните лица:
Владимир Гърбелов – Заместник областен управител на област Смолян;
Инж. Мариян Николов – Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.
Смолян;
Инж. Костадин Тотев – Заместник управител на „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД гр. Смолян;
Рада Кузманова – Старши експерт „Връзки с обществеността” при Областна
администрация Смолян.
Председателят обяви, че заседанието на общото събрание е открито за представители
на средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и
обществеността, като такива се установи, че не присъстват.
След проверка и установяване на наличие на необходимия кворум председателят на
Асоциацията г-н Славов пристъпи към обявяване на предварително разписания в поканите
до членовете дневен ред, както следва:
1. Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Смолян за 2018г.
2. Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Смолян за 2018 г.
3. Отчет за изпълнението на подробната инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД –
гр. Смолян и за реализираните инвестиции в активи публична държавна и публична
общинска собственост през 2018 г.
4. Обсъждане на проект на бюджет на Асоциацията по ВиК – Смолян за 2019 г., на
основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК.
5. Обсъждане и приемане на подробна Инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – гр.
Смолян за 2019 г.
6. Други.
Председателят даде възможност на присъстващите членове да предложат
включването на допълнителни точки в дневния ред, като такива не постъпиха.
На свой ред, съгласно предоставеният му мандат от Министерство на околната среда
и водите г-н Славов, предложи в точка други да бъдат обсъдени следните два въпроса:
6.1. Във връзка с необходимостта от осигуряване на финансиране за доизграждане на
канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите от
2000 до 10000 е.ж. в обособената територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян,
обсъждане на действия за изпълнение на заложените мерки в Плановете за управление на
речните басейни в Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново
управление на водите /ПУРБ/ 2016-2021 г. и Национални програми за прилагането им,
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свързани с изпълнението на изискванията на Директивата за пречистване на градските
отпадъчни води за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян.
6.2. В отчетите за дейността на Асоциацията за следващи години, в съответствие с
предвидения в ПОДАВК контрол върху изпълнение на задълженията на ВиК оператора,
да бъде включена информация за напредъка по изпълнение на задълженията му
произтичащи от предвидените мерки в ПУРБ, ЗВ и подзаконовите нормативни актове.
Със 100,00 % от гласовете на присъстващите, членовете на Асоциацията гласуваха и
приеха единодушно предложения по-горе дневен ред, както следва:
1. Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Смолян за 2018г.
2. Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Смолян за 2018 г.
3. Отчет за изпълнението на подробната инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД –
гр. Смолян и за реализираните инвестиции в активи публична държавна и публична
общинска собственост през 2018 г.
4. Обсъждане на проект на бюджет на Асоциацията по ВиК – Смолян за 2019 г., на
основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК.
5. Обсъждане и приемане на подробна Инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – гр.
Смолян за 2019 г.
6. Други:
6.1. Във връзка с необходимостта от осигуряване на финансиране за доизграждане на
канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите от
2 000 до 10 000 е.ж. в обособената територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян,
обсъждане на действия за изпълнение на заложените мерки в Плановете за управление на
речните басейни в Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново
управление на водите /ПУРБ/ 2016-2021 г. и Национални програми за прилагането им,
свързани с изпълнението на изискванията на Директивата за пречистване на градските
отпадъчни води за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян.
6.2. В отчетите за дейността на Асоциацията за следващи години, в съответствие с
предвидения в ПОДАВК контрол върху изпълнение на задълженията на ВиК оператора,
да бъде включена информация за напредъка по изпълнение на задълженията му
произтичащи от предвидените мерки в ПУРБ, ЗВ и подзаконовите нормативни актове.
Съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, за да бъдат приети решенията на
общото събрание на асоциацията по В и К е необходимо мнозинство от три четвърти от
гласовете на присъстващите, с изключение на решенията за промяна в границите на
обособената територия, които се приемат с единодушие.
Междувременно в заседанието се включи и редовно упълномощен представител
на Община Мадан:
Г-н Явор Орлов – Заместник - кмет на Община Мадан – 6,55 на сто от
гласовете, надлежно упълномощен с Решение № 655, взето по Протокол № 57 на
20.02.2019 г. на Общински съвет – Мадан, който също се вписа в Списък на
присъстващите с право на глас.
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Преди да се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред се установи, че с
представителя на Община Мадан кворума е нараснал на 77,87 % от общият брой на
гласовете в общото събрание /100%/.
Пристъпи се към обсъждане на точките от дневния ред, както следва:
По т. 1 от дневния ред: Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по
ВиК – Смолян за 2018г.
По отношение на приходната част в бюджета Председателят на Асоциацията
изтъкна, че основното затруднение възниква от незаплатен членски внос от няколко
общини за изминали години.
По отношение на разходната част от бюджета на Асоциацията през 2018 г.
Председателят подчерта, че основните разходи които са били направени са за
възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на служителите в Асоциацията,
като към 31.12.2018 г. АВиК Смолян няма непогасени задължения.
На следващо място г-н Славов напомни, че има членове които от 2014 г.
включително не са заплащали своите годишни вноски, като съгласно счетоводна справка
на Асоциацията изготвена към 28.02.2019 г., това са следните четири общини: Община
Девин; Община Доспат; Община Неделино и Община Рудозем.
В резултат на проведеното обсъждане кметовете на горепосочените четири общини
поеха ангажимент до края на месец април да издължат поне част от натрупаните
изискуеми вземания, след което общото събрание пристъпи към явно поименно гласуване,
оформено в табличен вид както следва:
РЕШЕНИЕ ПО т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ЧЛЕНОВЕ НА
АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА
ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛЗИАЦИЯ" ЕООД СМОЛЯН

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ,
СЪГЛАСНО
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗЧЕРПАТЕЛНОТО
ПРЕБРОЯВАНЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ
2011 г.

Държава/Общини

бр. жители

ПРОЦЕНТНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИСЪСТВАЩИ
НА ГЛАСОВЕТЕ
НА
В ОБЩОТО
ЗАСЕДАНИЕТО
СЪБРАНИЕ

%

Държава
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе

Общо

%

ГЛАСУВАЛИ
"ЗА"

%

%

35,00%

35,00

35,00

4 923
3 641
13 013
9 116
12 321
12 276
7 221
10 069
41 452
7 720

2,63%
1,94%
6,95%
4,87%
6,58%
6,55%
3,86%
5,38%
22,13%
4,12%

2,63
1,94
6,95
4,87
6,58
6,55
3,86
5,38

2,63
1,94
6,95
4,87
6,58
6,55
3,86
5,38

4,12

4,12

121 752

100,00%

77,87

77,87

66,67%

58,40

Необходими проценти за кворум и приемане на
решение

ГЛАСУВА
НЕГЛАСУВА
ЛИ
ЛИ
"ПРОТИВ"

МАНДАТ №……от………г.

%
Решение № РД-02-14-224/06.03.2019г. на МРРБ
Пълномощно №26-00-114/27.02.2019г. от МОСВ
Решение № 418/25.02.2019г.на ОбС - Баните
Решение № 397/ 25.02.2019г. на ОбС - Борино
Решение № 26/ 06.03.2019г. на ОбС - Девин
Решение № 715/26.02.2019г. на ОбС - Доспат
Решение № Ж919/28.02.2019г. на ОбС-Златоград
Решение №655/20.02.2019г. на ОбС - Мадан
Решение № 695/28.02.2019г. на ОбС - Неделино
Решение № 387/28.02.2019г. на ОбС - Рудозем
Не присъства представител.
Решение № 649/28.02.2019г. на ОбС - Чепеларе

0,00%

0.00%

Със 100,00 % от гласовете на присъстващите бе прието следното решение:
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РЕШЕНИЕ
по т. 1 от дневния ред:
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване
и канализация“ ЕООД гр. Смолян ПРИЕМА Отчет за изпълнението на бюджета на
Асоциацията по ВиК – Смолян за 2018г.
По т. 2 от дневния ред: Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Смолян за
2018 г.
Председателят на Асоциацията даде думата на Главния секретар на Асоциацията Симеон Велинов, който направи кратко изложение на основните дейности извършени от
Асоциацията по ВиК – Смолян за 2018 г., които са били разгледани в детайли от
общинските съвети преди даването на мандати на представителите.
След кратка дискусията по тази точка от дневния ред, общото събрание пристъпи
към явно поименно гласуване, оформено в табличен вид както следва:
РЕШЕНИЕ ПО т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ЧЛЕНОВЕ НА
АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА
ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛЗИАЦИЯ" ЕООД СМОЛЯН

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ,
СЪГЛАСНО
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗЧЕРПАТЕЛНОТО
ПРЕБРОЯВАНЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ
2011 г.

Държава/Общини

бр. жители

ПРОЦЕНТНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИСЪСТВАЩИ
НА ГЛАСОВЕТЕ
НА
В ОБЩОТО
ЗАСЕДАНИЕТО
СЪБРАНИЕ

%

Държава
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе

Общо

%

ГЛАСУВАЛИ
"ЗА"

%

%

35,00%

35,00

35,00

4 923
3 641
13 013
9 116
12 321
12 276
7 221
10 069
41 452
7 720

2,63%
1,94%
6,95%
4,87%
6,58%
6,55%
3,86%
5,38%
22,13%
4,12%

2,63
1,94
6,95
4,87
6,58
6,55
3,86
5,38

2,63
1,94
6,95
4,87
6,58
6,55
3,86
5,38

4,12

4,12

121 752

100,00%

77,87

77,87

66,67%

58,40

Необходими проценти за кворум и приемане на
решение

ГЛАСУВА
НЕГЛАСУВА
ЛИ
ЛИ
"ПРОТИВ"

МАНДАТ №……от………г.

%
Решение № РД-02-14-224/06.03.2019г. на МРРБ
Пълномощно №26-00-114/27.02.2019г. от МОСВ
Решение № 418/25.02.2019г.на ОбС - Баните
Решение № 397/ 25.02.2019г. на ОбС - Борино
Решение № 26/ 06.03.2019г. на ОбС - Девин
Решение № 715/26.02.2019г. на ОбС - Доспат
Решение № Ж919/28.02.2019г. на ОбС-Златоград
Решение №655/20.02.2019г. на ОбС - Мадан
Решение № 695/28.02.2019г. на ОбС - Неделино
Решение № 387/28.02.2019г. на ОбС - Рудозем
Не присъства представител.
Решение № 649/28.02.2019г. на ОбС - Чепеларе

0,00%

0.00%

Със 100,00 % от гласовете на присъстващите бе прието следното решение:
РЕШЕНИЕ
по т. 2 от дневния ред:
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване
и канализация“ ЕООД гр. Смолян ПРИЕМА Отчет за дейността на Асоциацията по
ВиК – Смолян за 2018 г.
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АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА
ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. СМОЛЯН

По т. 3 от дневния ред: Отчет за изпълнението на подробната инвестиционна
програма на „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян и за реализираните инвестиции в активи
публична държавна и публична общинска собственост през 2018 г.
По тази точка от дневния ред Председателят даде думата на инж. Мариян Николов –
Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян.
Инж. Николов започна своето изложение, като посочи че на всеки общински съвет
предварително е била изпратена подробна справка относно изпълнението на
инвестиционната програма за 2018 г. Наред с това той изясни, че по покана на част от
общинските съвети е присъствал на заседанията им, където е дал информация и е
отговорил на въпроси на общински съветници относно извършените инвестиции на
територията на съответната община за 2018 г., след което даде възможност на
присъстващите да поставят допълнителни въпроси.
Председателят г-н Славов попита дали предварителната комуникация, относно
установяване на извършените инвестиции между оператора и общините, за която е било
постигнато съгласие на предходното заседание се спазва от страните.
В тази връзка управителят на оператора подчерта, че по-голямата част от
инвестициите се съгласуват с кметовете и ръководствата на общините, но има и места на
които инвестиции се извършват аварийно, което не дава възможност за предварително
уведомяване на собствениците на активи.
Според инж. Николов инвестиционната програма за 2018 г. в по-голямата част от
общините е преизпълнена значително, поради по-голяма нужда от инвестиции в тях, като
се предвижда през текущата година да бъде преизпълнен ангажимента за инвестиции по
отношение на активите представляващи публична държавна собственост, поради острата
необходимост от подмяна на някой водопроводи по места. Управителят увери
присъстващите, че установените към момента неизпълнения на предходни инвестиционни
програми ще бъдат наваксани в рамките на бизнес плана на дружеството.
На следващо място Кмета на Община Девин – Красимир Даскалов зададе въпроса
относно възможността за подмяна на водопроводите и канализационните инсталации на
улиците, които предстои да бъдат асфалтирани. В тази връзка Председателят обобщи, че
подобни инвестиции са приоритетни за Асоциацията, но следва да бъдат съобразени с
предварително предвидения финансов ресурс за съответната община, като е необходимо
още преди да бъде изготвена инвестиционната програма на дружеството за съответната
година, представителите на общините и на оператора да обсъдят и съгласуват, в кои
направления ще се правят инвестициите за всяка отделна община, тъй като
необходимостта на всеки член е различна.
След дискусията по тази точка от дневния ред, общото събрание пристъпи към явно
поименно гласуване, оформено в табличен вид както следва:
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РЕШЕНИЕ ПО т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ЧЛЕНОВЕ НА
АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА
ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛЗИАЦИЯ" ЕООД СМОЛЯН

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ,
СЪГЛАСНО
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗЧЕРПАТЕЛНОТО
ПРЕБРОЯВАНЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ
2011 г.

Държава/Общини

бр. жители

ПРОЦЕНТНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИСЪСТВАЩИ
НА ГЛАСОВЕТЕ
НА
В ОБЩОТО
ЗАСЕДАНИЕТО
СЪБРАНИЕ

%

Държава
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе

Общо

%

ГЛАСУВАЛИ
"ЗА"

%

%

35,00%

35,00

35,00

4 923
3 641
13 013
9 116
12 321
12 276
7 221
10 069
41 452
7 720

2,63%
1,94%
6,95%
4,87%
6,58%
6,55%
3,86%
5,38%
22,13%
4,12%

2,63
1,94
6,95
4,87
6,58
6,55
3,86
5,38

2,63
1,94
6,95
4,87
6,58
6,55
3,86
5,38

4,12

4,12

121 752

100,00%

77,87

77,87

66,67%

58,40

Необходими проценти за кворум и приемане на
решение

ГЛАСУВА
НЕГЛАСУВА
ЛИ
ЛИ
"ПРОТИВ"

МАНДАТ №……от………г.

%
Решение № РД-02-14-224/06.03.2019г. на МРРБ
Пълномощно №26-00-114/27.02.2019г. от МОСВ
Решение № 418/25.02.2019г.на ОбС - Баните
Решение № 397/ 25.02.2019г. на ОбС - Борино
Решение № 26/ 06.03.2019г. на ОбС - Девин
Решение № 715/26.02.2019г. на ОбС - Доспат
Решение № Ж919/28.02.2019г. на ОбС-Златоград
Решение №655/20.02.2019г. на ОбС - Мадан
Решение № 695/28.02.2019г. на ОбС - Неделино
Решение № 387/28.02.2019г. на ОбС - Рудозем
Не присъства представител.
Решение № 649/28.02.2019г. на ОбС - Чепеларе

0,00%

0.00%

Със 100,00 % от гласовете на присъстващите бе прието следното решение:
РЕШЕНИЕ
по т. 3 от дневния ред:
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация“ ЕООД гр. Смолян ПРИЕМА Отчет за изпълнението на подробната
инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян и за реализираните
инвестиции в активи публична държавна и публична общинска собственост през
2018 г.
По т. 4 от дневния ред: Обсъждане на проект на бюджет на Асоциацията по ВиК
– Смолян за 2019 г., на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК.
Председателят започна дискусията по тази точка, като посочи че принципа, по който
се изготвя проекта за бюджет на Асоциацията за всяка година е спрямо вноската на
държавата. В тази връзка той подчерта, че е постъпило уведомление от Министъра на
МРРБ, че вноската на държавата за 2019 г. е в размер на 15 000 лв. и съобразно това и
относителния дял, в общото събрание е пресметната и вноската на всяка община. Наред с
това г-н Славов поясни, че общият годишен бюджет на Асоциацията за 2019 г. е в размер
на 42 857 лв. разпределени по вноски, както следва: Държавата – 15 000 лв.; Община
Баните – 1126 лв.; Община Борино – 833 лв.; Община Девин – 2977 лв.; Община Доспат –
2086 лв.; Община Златоград – 2819 лв.; Община Мадан – 2809 лв.; Община Неделино –
1652 лв.; Община Рудозем – 2304 лв.; Община Смолян – 9484 лв.; Община Чепеларе –
1766 лв.
След изслушването на горепосочените данни общото събрание пристъпи към явно
поименно гласуване, оформено в табличен вид както следва:
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АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА
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РЕШЕНИЕ ПО т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ЧЛЕНОВЕ НА
АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА
ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛЗИАЦИЯ" ЕООД СМОЛЯН

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ,
СЪГЛАСНО
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗЧЕРПАТЕЛНОТО
ПРЕБРОЯВАНЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ
2011 г.

Държава/Общини

бр. жители

ПРОЦЕНТНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИСЪСТВАЩИ
НА ГЛАСОВЕТЕ
НА
В ОБЩОТО
ЗАСЕДАНИЕТО
СЪБРАНИЕ

%

Държава
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе

Общо

%

ГЛАСУВАЛИ
"ЗА"

%

%

35,00%

35,00

35,00

4 923
3 641
13 013
9 116
12 321
12 276
7 221
10 069
41 452
7 720

2,63%
1,94%
6,95%
4,87%
6,58%
6,55%
3,86%
5,38%
22,13%
4,12%

2,63
1,94
6,95
4,87
6,58
6,55
3,86
5,38

2,63
1,94
6,95
4,87
6,58
6,55
3,86
5,38

4,12

4,12

121 752

100,00%

77,87

77,87

66,67%

58,40

Необходими проценти за кворум и приемане на
решение

ГЛАСУВА
НЕГЛАСУВА
ЛИ
ЛИ
"ПРОТИВ"

МАНДАТ №……от………г.

%
Решение № РД-02-14-224/06.03.2019г. на МРРБ
Пълномощно №26-00-114/27.02.2019г. от МОСВ
Решение № 418/25.02.2019г.на ОбС - Баните
Решение № 397/ 25.02.2019г. на ОбС - Борино
Решение № 26/ 06.03.2019г. на ОбС - Девин
Решение № 715/26.02.2019г. на ОбС - Доспат
Решение № Ж919/28.02.2019г. на ОбС-Златоград
Решение №655/20.02.2019г. на ОбС - Мадан
Решение № 695/28.02.2019г. на ОбС - Неделино
Решение № 387/28.02.2019г. на ОбС - Рудозем
Не присъства представител.
Решение № 649/28.02.2019г. на ОбС - Чепеларе

0,00%

0.00%

Със 100,00 % от гласовете на присъстващите бе прието следното решение:
РЕШЕНИЕ
по т. 4 от дневния ред:
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване
и канализация“ ЕООД гр. Смолян ПРИЕМА бюджет на Асоциацията по ВиК –
Смолян за 2019 г., на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК.
По т. 5 от дневния ред: Обсъждане и приемане на подробна Инвестиционна
програма на „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян за 2019 г.
В началото на дебата по тази точка Председателят на Асоциацията посочи, че се
предвижда общият размер на инвестициите за 2019 г. да бъде в размер на 846 000 лв., като
правилото е те да бъдат разпределени пропорционално на територията на областта, като в
хода на работата бъде отчетена и необходимостта от аварийни ремонти, където е
необходимо. На следващо място г-н Славов постави въпроса относно възможността за
използването на мобилни агрегати за помпените станции, които да бъдат поставяни при
необходимост, като припомни за бедственото положения през изминалата зима, оставило
без ток част от помпените станции на територията на областта.
Във връзка с поставения въпрос управителят на „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян изясни,
че финансовия ресурс на дружеството не позволява подобна инвестиция и посочи, че ако
все пак асоциацията вземе подобно решение и задължи оператора то тази инвестиция ще
трябва да бъде включена в горепосочената сума от 846 000 лв. Наред с това инж. Николов
и инж. Тотев дадоха информация относно техническите параметри, на които трябва да
отговарят агрегатите за да са в състояние да захранват помпените станции.
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В дискусията по темата се включи и Кметът на Община Рудозем г-н Пехливанов,
който предложи при нужда временно да бъдат наемани агрегати, като след кратка
дискусия присъстващите възприеха положително това предложение.
Във връзка с направеното предложение Председателят пое ангажимент да проучи
чрез общините и по линия на Областния щаб за защита при бедствия за наличните и
изправни агрегати, след което да се прецени как да се процедира, като препоръката
относно наемане на агрегати при нужда се включи в като коментар към инвестиционната
програма на оператора.
Наред с гореизложеното г-н Пехливанов посочи, че Асоциацията следва да използва
всички възможни варианти за кандидатстване по проекти, които са без съфинансиране,
като е необходимо по отношение на населените места, където не се реализират подобни
проекти, като компенсация да се насочат повече средства по инвестиционната програма.
Г-н Славов обобщи, че проектите с европейско финансиране са без алтернатива и
трудно могат да бъдат компенсирани с инвестиционната програма на дружеството, като
усилията трябва да се насочат именно към осигуряването на такъв вид финансиране.
След изчерпване на дискусията по темата общото събрание пристъпи към явно
поименно гласуване, оформено в табличен вид както следва:
РЕШЕНИЕ ПО т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ЧЛЕНОВЕ НА
АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА
ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛЗИАЦИЯ" ЕООД СМОЛЯН

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ,
СЪГЛАСНО
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗЧЕРПАТЕЛНОТО
ПРЕБРОЯВАНЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ
2011 г.

Държава/Общини

бр. жители

ПРОЦЕНТНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИСЪСТВАЩИ
НА ГЛАСОВЕТЕ
НА
В ОБЩОТО
ЗАСЕДАНИЕТО
СЪБРАНИЕ

%

Държава
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе

Общо

%

ГЛАСУВАЛИ
"ЗА"

%

%

35,00%

35,00

35,00

4 923
3 641
13 013
9 116
12 321
12 276
7 221
10 069
41 452
7 720

2,63%
1,94%
6,95%
4,87%
6,58%
6,55%
3,86%
5,38%
22,13%
4,12%

2,63
1,94
6,95
4,87
6,58
6,55
3,86
5,38

2,63
1,94
6,95
4,87
6,58
6,55
3,86
5,38

4,12

4,12

121 752

100,00%

77,87

77,87

66,67%

58,40

Необходими проценти за кворум и приемане на
решение

ГЛАСУВА
НЕГЛАСУВА
ЛИ
ЛИ
"ПРОТИВ"

МАНДАТ №……от………г.

%
Решение № РД-02-14-224/06.03.2019г. на МРРБ
Пълномощно №26-00-114/27.02.2019г. от МОСВ
Решение № 418/25.02.2019г.на ОбС - Баните
Решение № 397/ 25.02.2019г. на ОбС - Борино
Решение № 26/ 06.03.2019г. на ОбС - Девин
Решение № 715/26.02.2019г. на ОбС - Доспат
Решение № Ж919/28.02.2019г. на ОбС-Златоград
Решение №655/20.02.2019г. на ОбС - Мадан
Решение № 695/28.02.2019г. на ОбС - Неделино
Решение № 387/28.02.2019г. на ОбС - Рудозем
Не присъства представител.
Решение № 649/28.02.2019г. на ОбС - Чепеларе

0,00%

0.00%

Със 100,00 % от гласовете на присъстващите бе прието следното решение:
РЕШЕНИЕ
по т. 5 от дневния ред:
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване
и канализация“ ЕООД гр. Смолян ПРИЕМА Подробна инвестиционна програма на
„ВиК“ ЕООД – гр. Смолян за 2019 г.

ПК 4700, гр. Смолян, бул. „България” № 14
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По т. 6 от дневния ред: Други.
Председателят на Асоциацията поясни, че съгласно дадения му мандат, а именно
Пълномощно № 26-00-114/27.02.2019 г. от МОСВ, в точка други следва да постави за
разглеждане следните две теми:
6.1.
Необходимостта от осигуряване на финансиране за доизграждане на
канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води за
агломерациите от 2 000 до 10 000 е.ж. в обособената територия обслужвана от „ВиК“
ЕООД гр. Смолян, обсъждане на действия за изпълнение на заложените мерки в
Плановете за управление на речните басейни в Източнобеломорски и
Западнобеломорски район за басейново управление на водите /ПУРБ/ 2016-2021 г. и
Национални програми за прилагането им, свързани с изпълнението на изискванията
на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води за обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян. В Програмата за изпълнение на
заложените мерки за сектор ВиК в ПУРБ, като отговорни институции са посочени
съответните общини, с партнираща институция – ВиК оператора.
Г-н Славов подчерта, че тази тема е била обект на обсъждане и на предходното
общото събрание и тя е свързана с целите заложени пред държавата относно
необходимостта от изграждане на пречиствателните станции в агломерациите между 2 000
и 10 000 е.ж.
По темата думата взе инж. Николов като изясни, че с изключение на Златоград,
Рудозем, Мадан, Смолян и Пампорово, по другите населени места няма Пречиствателни
станции за отпадни води /ПСОВ/ между 2 000 и 10 000 е.ж., които да са предадени за
експлоатация на ВиК оператора. Има канализации но не и ПСОВ.
В дискусията по точката се включи и Кметът на Община Чепеларе г-жа Славка
Чакърова, която посочи че на експертен съвет за приемане на екологична оценка за общ
устройствен план на общината, РИОСВ също са направили препоръка за изграждане на
пречиствателна станция, поради което подкрепя искането да може агломерации между
2000 и 10 000 е.ж. също да бъдат финансирани за изграждане на ПСОВ.
В тази връзка Председателят предложи на членовете, поради липсата на
изричен мандат за гласуване по тази точка от дневния ред да бъде приета принципна
препоръка относно търсене на възможности за осигуряване на финансов ресурс за
инвестиции в канализационни мрежи и пречиствателни станции в агломерациите
между 2 000 и 10 000 е.ж., като всички присъстващи възприеха положително и се
обединиха около тази препоръка.
По втората точка съгласно Пълномощното от МОСВ, г-н Славов поясни следното:
6.2.
В отчетите за дейността на Асоциацията за следващи години да бъде
включена информация за напредъка на ВиК оператора по изпълнение на
задълженията му произтичащи от предвидените мерки в ПУРБ, Закона за водите и
подзаконовите нормативни актове.
По темата управителят на „ВиК“ ЕООД гр. Смолян посочи, че дружеството няма
отношение към речните корита с изключение на заустванията, като наред с това поясни,
че титуляри на разрешителните за заустване са общините, а не оператора. Тоест Басейнова
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дирекция издава на собствениците на съоръженията, разрешителните за заустване.
Последва кратка дискусия по темата.
По втората допълнителна точка от дневния ред Председателят предложи на
членовете, отново поради липсата на изричен мандат за гласуване по това
направление да бъде приета принципна препоръка относно по-бързото придвижване
на процедурите и по-бърз съгласувателен режим в компетентните Басейнови
дирекции, като всички присъстващи възприеха положително и се обединиха около
тази препоръка.
Други изказвания не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред,
Председателят закри редовното заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.
Смолян.
Неразделна част от настоящия протокол съставлява:
Приложение 1 – Списък на присъстващите с право на глас на общото събрание на
Асоциация по ВиК – Смолян.

НЕДЯЛКО СЛАВОВ
/Положен подпис и печат/
Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия,
обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян и Областен управител на област Смолян.

СИМЕОН ВЕЛИНОВ /Положен подпис /
Главен секретар на Асоциацията по ВиК на обособена територия,
обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян

ПК 4700, гр. Смолян, бул. „България” № 14
e-mail: associationvik_smolyan@abv.bg
12

