А С О Ц И А Ц И Я П О В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К“ ЕООД ГР. П Л Е В Е Н

ПРОТОКОЛ
№1
от редовно заседание на Общото събрание на членовете на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.
Плевен
Днес, 24.02.2020г., се проведе редовно заседание на Общото събрание на
членовете на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен, свикано на основание чл.198в,
ал.6 от Закона за водите /ЗВ/ и чл.10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността
на Асоциациите по водоснабдяване и канализация (за краткост Правилника) с обявен
предварително дневен ред, както следва:
1. Разглеждане и приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК –
Плевен за календарната 2019г.;
2. Разглеждане и приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията
по ВИК – Плевен за календарната 2019г.;
3. Приемане на Бюджет на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната
2020г.;
4.Други.
Заседанието се председателства от г-н Мирослав Петров – Председател на
Асоциация по ВиК – Плевен.
На заседанието на Общото събрание присъстват:
1. Господин Мирослав Петров – областен управител – представител на
държавата с 35 на сто от гласовете, надлежно упълномощен, съгласно предоставен
мандат на днешното заседание от Министерство на регионалното развитие с Решение
№ РД-36-1-(2)/06.02.2020г. и от Министерство на околната среда и водите с
пълномощно № 15-00-9/18.02.2020г.
2. Представители на Общините Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия,
Левски, Никопол, Пордим, Червен Бряг с получени и представени мандати по точките
от дневния ред, както следва:
№
Наименование
Представител
Квота
Решение
Държавата
МРРБ - № РД-36-1Мирослав Николов
1. Областен управител
35.00 %
(2)/06.02.2020г.; МОСВ - №
Петров
– Плевен
15-00-9/18.02.2020г.
арх. Невяна Илиева
Решение на ОС № 080 от
2.
Община Плевен
31.60 %
Иванчева- зам.кмет
13.02.2020г.
3.

Община Белене

Милен Павлов Дулев-кмет

2.49 %

4.

Община Гулянци

Владимир Викторов
Дюлгеров– зам.кмет

2.98 %

Решение на ОС № 5 от
07.02.2020г.
Решение на ОС № 078 от
21.02.2020г.; Пълномощно
№ 239 от 24.02.2020г.,
заверено от зав.НС
Левтеринка Георгиева
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5.

Община Долна
Митрополия

Петър Валентинов Петров
– председател на ОС

2.81 %

Решение на ОС № 75 от
13.02.2020г.

6.

Община Левски

Кольо Петров Домеников
- зам.кмет

4,80 %

Решение на ОС №42 от
13.02.2020г.

7.

Община Пордим

8.

Община Никопол

9.

Община Червен
бряг

Милен Димитров
Михайлов- зам.кмет
Ивелин Маринов Савов –
кмет
Иван Николов
Новкиришки- зам.кмет

1,55 %
2.24 %
6.71 %

Решение на ОС №64 от
12.02.2020г.
Решение на ОС № 53 от
13.02.2020г.
Решение на ОС № 90 от
19.02.2020г.

Присъстващите подписаха присъствения списък от заседанието, който
съставлява неделима част от протокола, като удостоверява и легитимира приетите
решения на заседанието. На заседанието освен членовете присъства г-н Митко Спасов
– управител на „ВиК“ ЕООД Плевен и служители на Асоциацията по ВиК – Плевен.
Господин Петров информира, че заседанието на Общото събрание е открито за
представители на средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска
цел и обществеността.
Преброител на гласовете е г-жа Венета Павликянова – Финансов експерт на
Асоциацията по ВиК – Плевен, протоколчик е г-н Александър Йотков – ВиК експерт
на Асоциация по ВиК – Плевен. При извършена проверка на кворума се установи, че
на заседанието присъстват представители на Държавата и Общините, които
представляват 92,2% от гласовете в Общото събрание.
Съгласно 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 или 66,67%.
Решенията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен се взимат с
мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите.
Видно от направената проверка има кворум и заседанието на Общото събрание
може да бъде проведено редовно по смисъла на чл.198в, ал.7 от Закона за водите.
Заседанието бе открито от Председателят на Асоциацията по ВиК – Плевен –
Областният управител г-н Мирослав Петров.
Господин Петров информира присъстващите, че съгласно предвидените в
Правилника срокове не са постъпвали искания за промяна и включване на други точки
и материали в дневния ред.
На всички членове на Асоциацията по ВиК – Плевен във връзка с дневния ред
бе изпратен комплект документи, като същите бяха публикувани на Интернет
страницата на Областна администрация – Плевен в секция „Асоциация по ВиК“.
Бе дадена думата за изказвания по дневния ред. Такива не бяха направени и
след проведено гласуване единодушно бе приет следния
ДНЕВЕН РЕД
на редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен
24.02.2020г.
1. Разглеждане и приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК –
Плевен за календарната 2019г.;
2. Разглеждане и приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията
по ВИК – Плевен за календарната 2019г.;
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3. Приемане на Бюджет на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната
2020г.;
4. Други.
Пристъпи се към обсъждане на точките от дневния ред, както следва:
По т.1 от Дневния ред Председателят предостави думата за изказвания и
предложения.
Изказвания и питания не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.
Представителите на членовете на Асоциацията единодушно при кворум от
92,2% приеха следното решение:
Решение № 1 / 24.02.2020г.
На основание чл.198, ал.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация,
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен
РЕШИ:
Приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната
2019г. Последният следва да се публикува на официалната страница на Областна
админситрация – Плевен.
По т.2 от Дневния ред Председателят предостави думата за изказвания и
питания
Изказвания и питания не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.
Представителите на членовете на Асоциацията единодушно при кворум от
92,2% приеха следното решение:
Решение № 2 / 24.02.2020г.
На основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация,
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Плевен за
календарната 2019г. Последният следва да се публикува на официалната страница на
Областна админситрация – Плевен.
По т.3 от Дневния ред Председателят предостави думата за изпазвания и
питания.
Изказвания и питания не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.
Представителите на членовете на Асоциацията единодушно при кворум от
92,2% приеха следното решение:
Решение № 3 / 24.02.2020г.
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На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация,
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен
РЕШИ:
Приема Бюджет на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2020г.
По т.4 от Дневния ред Председателят предостави думата за изказвания и
питания.
Инж. Митко Спасов, управител на „Водоснабдяване и канализация “ЕООД –
Плевен запозна членовете на Асоциацията по ВиК за проведените работни срещи с
представители на МРРБ относно създаването и работата на държавния ВиК холдинг.
Също така увери, че са осигурени средства за полагане на асфалтова настилка в
местата, на които са извършени строително-монтажни дейности за отстраняване на
аварии по ВиК мрежата. Обсъдено бе изготвяне и съгласуване на график за работа на
избраната специализирана фирма, която ще изпълнява възстановяването на пътни
настилки. Инж. Спасов предложи някои инвестиционни обекти да се изпълняват
съвместно, като ВиК оператора се ангажира с доставката на материалите, а
собственика с изпълнението на строително-монтажните работи. Крайната цена на
извършената инвестиция в актива ще се формира от направениете разходи от ВиК
оператора и собствениак. Управителят на „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД –
Плевен поиска съдействие от членовете на АВиК – Плевен за получаване на скици на
имотите, в които се намират водоизточници за питейно-битово водоснабдяване без
издадено разрешително за водовземане от басейнова дирекция.
Г-н Петър Петров, председател на ОС – Долна Митрополия изрази мнение, че
общините са затруднени правно и финансово при прилагане на процедура за
отчуждаване на частни земи, които попадат в границите на пояс I на санитарноохранителната зона около водоизточниците.
Инж.Александър Йотков, ВиК експерт на АВиК - Плевен запозна
присъстващите с процедурата по отчитане и приемане на инвестиции, извършени от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен, като част от задълженията по
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Запозна
присъстващите, че през 2019 год. „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Плевен е
изпълнило инвестиции във връзка с рехабилитация и реконструкция на съществуваща
ВиК инфрастуктура и изграждане на нова такава на стойност 2 060 000 лв. при
предвидени в подробната инвестиционна програма за същата година - 1 090 600 лв.
Направено бе предложение членовете на АВиК да назначат целогодишно работещи
комисии, които да контролират изпълнението на инвестициионните обекти на ВиК
оператора и да ги приемат с протокол след завършването им и определяне на
стойността им. Остава практиката приемо-предавателния протокол между собственика
и ВиК оператора да се подписва в края на календарната година, след което в пет дневен
срок да се издадат съответните счетоводни документи. Решено бе предложението за
изпълнение на процедурата по приемане на инвестиции да се разпише в писмо до
членовете на АВиК и ВиК оператора.
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Във връзка с поставени въпроси в Пълномощно № 15-00-9/18.02.2020г. на
Министъра на околната среда и водите, които да бъдат обсъдени на Общо събрание на
Асоциацията г-н Митко Спасов- управител на „ВиК ЕООД Плевен се ангажира да
предостави информация по следните точки:
1.Състоянието на наличните резервни водоизточници и готовността им за
ползване при възникване на извънредни ситуации, както и възможностите им за
осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването в обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ЕООД Плевен.
2. Напредък по изпълнение на задълженията, произтичащи от Директивата за
пречистване на отпадъчни води от населените места и изпълнение на заложените
мерки в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021г., в
т.ч. информация за степента на изграденост на канализационната мрежа и наличие
на пречиствателни станции, както и степен на свързаност към тях (% от еквивалент
жители) за агломерации с над 200 е.ж.
Поради изчерпване на предвидените теми от дневния ред заседанието бе
закрито.
Протоколът съдържа 5 (пет) страници, като неразделна част от него е Списъкът
на присъстващите с право на глас. Съгласно чл.15, ал.5 от Правилника екземпляри от
Протокола, подписани от лицата по чл.15, ал.2 се изпращат на общинските съвети на
общините-членове на Асоциацията по ВиК – Плевен, Министъра на регионалното
развитие и благоустройството и Министъра на околната среда и водите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ / П/
Председател на Асоциация по ВиК
на обособената територия, обслужвана от
Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –
гр. Плевен

Преброител на гласовете:
ВЕНЕТА ПАВЛИКЯНОВА /П//
Финансов експерт
Изготвил протокола:
АЛЕКСАНДЪР ЙОТКОВ /П/
ВиК експерт
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