ПРОТОКОЛ
от
извънредното заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас,
проведено на 19.09.2017 г.
Днес, 19.09.2017 г. в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” №1,
гр. Бургас, в малката зала на етаж 2, от 10:00 ч., се състоя извънредно заседание на общото
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕАД – Бургас (Асоциация по В и К - Бургас).
В Асоциация по В и К - Бургас членуват държавата и следните общини: община Айтос,
община Бургас, община Камено, община Карнобат, община Малко Търново, община Несебър,
община Поморие, община Руен, община Созопол, община Средец, община Сунгурларе, община
Приморско и община Царево.
На общото събрание присъстваха като мандатоносители:
1. Вълчо Чолаков – областен управител на област Бургас и председател на Асоциация
по В и К - Бургас;
2. За община Айтос – Мариана Димова – зам. кмет;
3. За община Бургас – Чанка Коралска – зам. кмет;
4. За община Карнобат – Георги Димитров – кмет;
5. За община Несебър – Виктор Борисов – зам. кмет;
6. За община Поморие – Кунчо Гайдов – зам. кмет;
7. За община Руен – Иб Мустафа – зам. кмет;
8. За община Сунгурларе – Хатидже Георгиева – зам. кмет.
Гост на извънредното общо събрание на асоциацията: инж. Ганчо Тенев – изпълнителен
директор на „Водоснабдяване и Канализация” ЕАД, гр. Бургас.
В съответствие с 12 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) на общото събрание присъстваха: Димитринка
Ганева – главен секретар на асоциацията, София Кацарова – ВиК експерт и Татяна Митрева –
финансов експерт.
При пристигането си участниците и гостите се регистрираха в регистрационната форма
на присъстващите на общото събрание на Асоциация по ВиК – Бургас. Направи се персонална
проверка на присъстващите и пълномощията им за гласуване на събранието.
След като беше запознат с резултатите за присъствието и наличието на мандати, г-н
Чолаков съобщи, че в залата присъстват като мандатоносители представителят на държавата и
представители на общините, притежаващи общо 91.09 % участие, с което изискването на чл.
198в, ал.7 от Закона за водите (ЗВ) за необходимия кворум за редовност на заседанието (не помалко от две трети от всички гласове) е спазено и откри заседанието на общото събрание.
В изпълнение разпоредбите на чл. 12, ал. 8 и чл. 46, ал.1 т.2 от ПОДАВиК общото
събрание с гласовете на всички присъстващи членове на асоциацията избра за преброител на
кворума и гласовете София Кацарова, а за водещ протокола Димитринка Ганева.
Напомнено беше, че проектът за дневен ред на заседанието и писмените материали
свързани с него са изпратени до кметовете на общините с писмо изх. № 91-08-66/09.08.2017 г. и
до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на околната
среда и водите (изх. № 91-04-6/09.08.2017 г.). Поканата за общото събрание на асоциацията и
материалите по дневния ред са изпратени и на официалната електронна поща на общините и са
публикувани на електронната страница на Областна администрация – Бургас, раздел
„Асоциация по ВиК“.
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Констатира се също, че в срока по чл. 11, ал. 2 от ПОДАВиК от членовете на асоциацията
не са постъпили искания за включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред.
Председателят на асоциацията запозна присъстващите с получените мандати от МРРБ и
МОСВ и припомни проекта за дневен ред на общото събрание. Беше проведено гласуване по
така предложения проект за дневен ред и с гласовете на всички присъстващи представители на
членовете на асоциацията, общото събрание прие дневния ред на заседанието:
1. Обсъждане и съгласуване, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, на
преработения Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД,
гр.Бургас за регулаторния период 2017 г. - 2021 г.;
2. Приемане на решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2018 г. в размер на 20 000 (двадесет
хиляди) лeва;
3. Разни.
По дневния ред:
По т.1 от дневния ред: „Обсъждане и съгласуване, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от
Закона за водите, на преработения Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и
канализация” ЕАД, гр. Бургас за регулаторния период 2017 г. - 2021 г., председателят на
асоциацията даде думата на инж. Тенев.
Изпълнителният директор на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас обясни,
че внесеният за одобрение в КЕВР Бизнес план на дружеството за регулаторния период 2017 –
2021 г. е бил върнат за преработка със задължителни указания, които са изпълнени. В
определения срок преработеният Бизнес план, който е предмет на обсъждане и съгласуване на
днешното заседание е представен пред комисията отново за одобрение. Към момента няма
определена дата за разглеждане.
Нямаше други изказвания и въпроси и председателят предложи общото събрание на
асоциацията да гласува следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува преработения Бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за регулаторния период
2017 г. – 2021 г..
Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин:
№

1
2
3
4

Областен управител
на област Бургас
Община Айтос
Община Бургас
Община Карнобат

Разпределение
на гласовете,
%

Гласували

Гласували

Гласували

„За”

„Против”

35

за

-

„Въздържал
се”
-

4.48
33.31
3.98

за
за
за

-

2

5
6
7
8

Община Несебър
Община Поморие
Община Руен
Община Сунгурларе

3.49
4.32
4.55
1.96

за
за
за
за
91.09 %

-

-

При така направеното гласуване, решението бе прието с необходимото мнозинство.
Съгласно дадения от МОСВ мандат председателят на асоциацията постави за обсъждане
следните въпроси:
Необходимост от наличие на данни за настоящото състояние на степента на
събиране на товара и пречистване на товара от населените места за всяка агломерация
поотделно и за всяка пречиствателна станция за отпадъчни води, в проценти, а не на ниво ВиК
оператор, с цел проследяване процеса за постигане на съответствие с изискванията на
законодателството и Директивата за пречистване на отпадъчните води от населените места
(91/271/ЕИО). Представеният документ за съгласуване не съдържа информация за отделните
агломерации и ПСОВ, поради което съпоставянето на инвестициите с постигането на целите за
качество на услугата по отношение на изискванията на законодателството за събиране и
пречистване на отпадъчни води не е възможно;
За разрешителните за заустване (за ПСОВ Китен и ПСОВ Меден рудник), за които
е изтекъл срока на действие, е необходимо да бъдат предприети действия за издаване на нови
разрешителни за заустване, а в представения проект на документ не е поет ангажимент по
отношение на това задължение. Необходимо е да бъде допълнена информация в Бизнес плана за
действия, които се предприемат в рамките на 2017 – 2023 г..
По поставените за обсъждане въпроси инж. Тенев даде следните разяснения:
По първия въпрос: Бизнес плана за развитието на дейността на „Водоснабдяване и
Канализация“ ЕАД Бургас се изготвя съгласно Указания за формата и съдържанието на
информацията в него, публикувани на официалния сайт на КЕВР. Изисканата от МОСВ
информация (подробни данни за всички пречиствателни станции, колко води са постъпили,
колко са утайките и др.) се предоставя от ВиК оператора всяка година в справки към Басейнова
дирекция и РИОСВ, които са в структурата на МОСВ. КЕВР иска да има обща цена за цялата
агломерация. В тази връзка целта на изготвяните в момента регионални прединвестиционни
проучвания (РПИП), възложени от МРРБ чрез обществена поръчка, е реализиране на мерки за
постигане на пълно съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в
областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води. Бизнес планът
е съобразен с прединвестиционните проучвания.
По втория въпрос: Относно разрешителните за заустване на отпадъчни води във водни
обекти (за ПСОВ Китен и ПСОВ Меден Рудник) - и двете общини са кандидатствали за
издаване на нови разрешителни, платени са съответните такси, разрешителните са издадени с
титуляр съответната община, а не ВиК оператора.
За ПСОВ Меден Рудник заявление за подновяване на разрешителното за заустване на
отпадъчни води първоначално е подадено от ВиК оператора, който е титуляр на старото
разрешително, но е получен отказ. След това заявление е подадено от Община Бургас.
Разрешителното за заустване на отпадъчни води за ПСОВ Меден рудник е издадено с титуляр
Община Бургас и оператор – „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД Бургас.
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Разрешителното за заустване на отпадъчни води във воден обект за ПСОВ Китен също е
подновено, с титуляр Община Приморско, която е бенефициент по проект финансиран по ОП
„Околна среда 2014-2020 г.“, и оператор – „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД Бургас.
Коментира се въпроса за промяна в действащата Наредба за издаване на разрешителни за
заустване на отпадъчни води във водни обекти, според която разрешителното за заустване се
издава въз основа на заявление, подадено от лице – титуляр на разрешителното, което ще
зауства отпадъчни води в повърхностни води и ще изпълнява условията в разрешителното, и
за канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания това лице е
собственикът/собствениците на обекта.
През м. юни 2017 г. Община Бургас е подала официално искане до МОСВ за промяна в
действащата Наредба с цел ясно регламентиране на условията, реда и начина на издаване и
контрол на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за
експлоатация на канализационните системи на населените места и отстраняване на
съществуващата към момента противоречива регламентация на въпроса.
По т. 2 от дневния ред: „Приемане на решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2018
г. в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лeва, председателят на асоциацията даде думата на
присъстващите за мнения и разисквания по предложената препоръчителна вноска от страна на
държавата. Нямаше изказвания и коментари.
Председателят предложи общото събрание на асоциацията да гласува следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание член 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността
асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.
Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета
на асоциацията за 2018 г. в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева), при условие, че
същият бъде променен в съответствие с окончателния размер на вноската на държавата,
определен след приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет за
2018 г.
Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин:
№

1
2
3
4
5

Областен управител
на област Бургас
Община Айтос
Община Бургас
Община Карнобат
Община Несебър

Разпределение
на гласовете,
%

Гласували

Гласували

Гласували

„За”

„Против”

35

за

-

„Въздържал
се”
-

4.48
33.31
3.98
3.49

за
за
за
за

-

4

6
7
8
9

Община Поморие
Община Руен
Община Сунгурларе
Община Приморско

4.32
4.55
1.96
0.95

за
за
за
за
91.09 %

-

-

При така направеното гласуване, решението бе прието с необходимото мнозинство.
По т. 3 от дневния ред „Разни“:
Г-н Чолаков постави въпроса за състоянието на ВиК инфраструктурата – публична
общинска собственост, прехвърлена от ВиК оператора към общините - кои общини не са приели
или частично са приели активите; в кои общини са извършени или се извършват проверки и
какви са резултатите от тях; има ли липсващи активи, несъответствия?
Д. Ганева каза, че по отправеното от асоциацията до общините запитване за проблеми
при предаване – приемането на отписаните от ВиК оператора и прехвърлени на общините
активи и за установени липсващи активи, отговор са върнали 5 общини. Според изпратената от
общините информация са констатирани несъответствия между отразеното в списъците на ВиК
оператора и действителното състояние на активите, както и липсващи активи.
В момента междуведомствена комисия извършва повторна проверка за наличността и
състоянието на проблемни активи на територията на Община Руен.
В останалите общини, изпратили отговор до асоциацията за констатирани проблеми,
предстои да се проведат проверки от междуведомствени комисии включващи представители на
съответната община, ВиК оператора и асоциацията:
- Община Карнобат - предложение за брак на 5 актива, има трудности по актуването на около
30 недвижими имота: липсващи документи, неустановена собственост, ненанесени имоти в
КВС;
-

Община Поморие – не са завели прехвърлените им по списъците на ВиК оператора активи.
Има дълга кореспонденция във връзка с установени при извършената инвентаризация
проблемни активи, в т. ч. липсващи такива, и несъгласие на общината да приеме активи, на
обща стойност около 419 хил. лв. Предстои повторна проверка за прецизиране на списъка с
проблемни активи, след уточняване на дати от общината;

-

Община Средец – предстои проверка на установени проблемни активи, след уточняване
дати за проверката от общината;

-

Община Сунгурларе е уведомила, че в списъка на прехвърлените на общината недвижими
имоти има имот, който е възстановен на физически лица с решение на Поземлената комисия
от 1998 г. и недвижими имоти, които не могат да бъдат индивидуализирани по действащите
КВС и за които не могат да се издадат скици.

Г-н Чолаков отбеляза, че дейността на асоциацията свързана с извършващите се проверки
на ВиК активи и постъпващи сигнали, налага ползването на автомобил. В тази връзка
председателят на асоциацията предложи на обсъждане въпроса за закупуване на служебен
автомобил.
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Т. Митрева уточни, че средствата в банковата сметка на асоциацията са приблизително
62000 лева. Всички, с изключение на Община Средец, са превели вноските си и не се очаква
друг приход до приемането на бюджета за 2018 г., т.е. най-рано до края на април 2018 година.
След станалите разисквания, присъстващите на заседанието се обединиха около
становището за необходимостта за закупуване на служебен автомобил за осъществяване
дейността на асоциацията.
Председателя предложи общото събрание на асоциацията да гласува решение за даване
на принципно съгласие за закупуване на служебен автомобил на стойност до 30 000 (тридесет
хиляди) лева, без ДДС.
Всички присъстващи гласуваха „за“, без гласове „против“ и „въздържали се“.
При така направеното гласуване с единодушно съгласие на всички присъстващи,
представляващи 91,09% от всички гласове, беше прието решение за закупуване на
служебен автомобил на Асоциация по ВиК - Бургас, на стойност до 30 000 (тридесет
хиляди) лева, без ДДС.
След това инж. Г. Тенев отбеляза, че във връзка с провеждащите се прединвестиционните
проучвания (ПИП) за обособената територия, се очаква окончателният доклад на
консултантската фирма да бъде готов в началото на м. октомври. В тази връзка той направи
предложение след като докладът е готов и са ясни забележките по него, м. октомври/ноември да
се проведе работна среща с участието на представители на общините, фирмата извършваща
ПИП, ВиК оператора и ВиК асоциацията, на която да се обсъдят инвестиционните намерения и
включените в проектите обекти.
Други изказвания не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред, председателят
на асоциацията закри извънредното общо събрание на Асоциация по В и К - Бургас.
Неразделна част от настоящия протокол съставляват:
Приложение 1 – Регистрационна форма на присъстващите с право на глас на общото
събрание на Асоциация по В и К – Бургас, състояло се на 19.09.2017 г..
Приложение 2 – Писмо-покана с изх. № 91-08-66/09.08.2017 г. на Областния управител
на област Бургас и Председател на Асоциация по В и К - Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Асоциация по В и К
на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас: /п/
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ
Областен управител на област Бургас
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:

/п/
ДИМИТРИНКА ГАНЕВА
Главен секретар на Асоциация по ВиК - Бургас

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: /п/
СОФИЯ КАЦАРОВА
ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас
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