АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА
ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГРАД МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
26.05.2017 г., гр. Монтана
Днес, 26.05.2017 г. /петък/, от 11.00 часа в град Монтана, в сградата на Областна
администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1, в заседателна зала № 1, се проведе
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана.
Съгласно изискването на Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/ и след регистрация на присъстващите по
приложения Списък, неразделна част от настоящия Протокол, г-н Росен Белчев – Областен
управител на област Монтана и Председател на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана обяви, че е
налице необходимият кворум за провеждане и откри извънредното заседание на Общото
събрание.
За преброител на кворума, гласовете и протоколчик на Общото събрание, г-н
Белчев предложи г-жа Галина Григорова - главен секретар на Асоциацията, съгласно
разпоредбите на чл. 12, ал. 8 от ПОДАВиК. Предложението бе единодушно прието.
Председателят съобщи, че на заседанието присъстват представители на държавата и
общините – членове на Асоциацията, които притежават 76,29% от всички гласове в
Общото събрание (без общините Вършец, Георги Дамяново, Лом, Чипровци и Якимово) и
е налице предвидения в чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите кворум за провеждане на
заседанието. Мандат по въпросите от дневния ред с позицията на Държавата, съгл. чл.5,
ал.3 и позицията на Общините, съгл. чл.5, ал.6 от ПОДАВиК, са получили и представили
шест от единадесетте членове на Асоциацията, както следва:
1. г-н Росен Белчев - Областен управител на област Монтана, Председател на АВиК
– Монтана, съгласно Решение № РД-02-14-411/22.05.2017 г. на Министъра на
регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 26-00-412/25.05.2017 г. от
Министъра на околната среда и водите;
2. За община Монтана – инж. Иво Иванов – представител на община Монтана, съгл.
Решение, прието в оперативен порядък на Общински съвет-Монтана от 23.05.2017 г. и
Решение № 488 от Протокол №20/ 30.05.2017 г. на Общински съвет – Монтана;
3. За община Бойчиновци – г-н Софрони Захариев – зам. кмет на община
Бойчиновци, съгласно Решение № 231 от Протокол № 21/22.05.2017 г. на Общински съвет
- Бойчиновци;
4. За община Брусарци – г-жа Наташа Михайлова - кмет на община Брусарци,
съгласно Решение № 148 от Протокол № 22/25.05.2017 г., на Общински съвет – Брусарци;
5. За община Вълчедръм – г-н Боян Аврамов – зам. кмет на община Вълчедръм,
съгласно Решение № 211 от Протокол № 23/25.05.2017 г. на Общински съвет- Вълчедръм;
6. За община Медковец – инж. Венцислав Евгениев - кмет на община Медковец,
съгласно Решение № 242 от Протокол №24/ 25.05.2017 г. на Общински съвет – Медковец.
На заседанието присъстваха г-н Цветко Цветков – заместник областен управител на
област Монтана; инж. Валери Иванов–управител на „ВиК“ ООД, гр. Монтана; г-жа
Наташа Стоянова–гл. счетоводител на „ВиК“ ООД, гр. Монтана; инж. Славейка Пягова–
град Монтана, ПК 3400, пл. „Жеравица” 1, тел. : (096) 399101;
e-mail : avik_montana@montana.org
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специалист техн. контрол във „ВиК“ ООД, гр. Монтана и г-жа Габриела Господинава –
главен счетоводител, финансов експерт на АВиК-Монтана.
Председателят съобщи разпределението на гласовете в Общото събрание, съгласно
чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите и чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по ВиК (ПОДАВиК), а именно:

Представител на държавата/общини

Брой на
населението по
последното
преброяване от
2011 г.

Държавата – представлявана от Областния управител на
област Монтана

%-но съотношение на
гласовете в Асоциацията по
ВиК
35.00

Община Монтана

53 856 ж.

27.07

Община Бойчиновци

9 272 ж.

4.66

Община Брусарци

5 078 ж.

2.55

Община Вълчедръм

9 900 ж.

4.98

Община Вършец

8 203 ж.

4.12

Община Георги Дамяново

2 771 ж.

1.39

Община Лом

28 139 ж.

14.15

Община Медковец

4 029 ж.

2.03

Община Чипровци

3 715 ж.

1.87

Община Якимово

4 332 ж.

2.18

129 295 ж.

100.00

Общо

На вниманието на представителите на общините бяха представени предварително
обявените точки от дневния ред, по които ще се проведе заседанието:
1. Съгласуване на проект на Бизнес план за развитие на дейността на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода
2017-2021 г., съгласно чл. 6.4, от Договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни
и канализационни услуги.
2. Разни.
Присъстващите бяха поканени да направят предложения по дневния ред. След като
такива не постъпиха, последва гласуване. Резултати от гласуването на дневния ред:
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№

Представител

Брой
упражнявани
гласове

Гласувал
„ЗА“

Гласувал
„ПРОТИВ“

Гласувал
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

1

Държавата

35,00%

ЗА

-

-

2

Община Монтана

27,07%

ЗА

-

-

3

Община Бойчиновци

4,66%

ЗА

-

-

4

Община Брусарци

2,55%

ЗА

-

-

5

Община Вълчедръм

4,98%

ЗА

-

-

6

Община Медковец

2,03%

ЗА

-

-

С пълно мнозинство от гласовете на присъстващите членове с право на глас в
Общото събрание, без „против“ и „въздържал се“, дневният ред е приет.
По т. 1 от дневния ред – Съгласуване на проект на Бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана като ВиК оператор
за периода 2017-2021 г., съгласно чл. 6.4, от Договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни
и канализационни услуги.
Преди да се пристъпи към гласуване на т.1 от дневния ред, Председателят
предостави думата на инж. Валери Иванов–Управител на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, който
обобщи обстоятелствата относно формирането на цените на ВиК услугите и
осъществяването на инвестициите във ВиК сектора, които Операторът се задължава да
изпълни през петгодишния регулаторен период 2017 г.–2021 г. Управителят на „ВиК“
ООД Монтана поясни, че не са спазени законоустановените срокове за представяне и
съгласуване на Бизнес плана, поради множеството корекции, които е претърпял по искане
на КЕВР.
След инж. Иванов главният счетоводител на „ВиК“ ООД, гр. Монтана г-жа Наташа
Стоянова запозна участниците в срещата с петнадесетте утвърдени показатели за качество
на водата, които имат задължителен характер и трябва да бъдат заложени и изпълнени от
оператора, а това от своя страна налага значително увеличаване на инвестициите.
Г-н Белчев даде думата на присъстващите членове и представители на общини за
коментари и въпроси по представения проект на Бизнес план. След като изказвания не
бяха направени, се пристъпи към гласуване на следния проект на Решение по точка 1 от
дневния ред:
„Общото събрание на Асоциация по ВиК-Монтана съгласува проект на Бизнес
план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Монтана като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., съгласно чл. 6.4, от Договор за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.“
Резултати от гласуването по т.1:

град Монтана, ПК 3400, пл. „Жеравица” 1, тел. : (096) 399101;
e-mail : avik_montana@montana.org
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№

Представител

Брой
упражнявани
гласове

Гласувал
„ЗА“

Гласувал
„ПРОТИВ“

Гласувал
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

1

Държавата

35,00%

ЗА

-

-

2

Община Монтана

27,07%

ЗА

-

-

3

Община Бойчиновци

4,66%

-

ПРОТИВ

-

4

Община Брусарци

2,55%

ЗА

-

-

5

Община Вълчедръм

4,98%

ЗА

-

-

6

Община Медковец

2,03%

ЗА

-

-

Със 71,63% „ЗА“, 4,66% „ПРОТИВ“ и 0% „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от гласовете на
присъстващите членове с право на глас в Общото събрание, решението по т.1 от дневния
ред е прието.
По т. 2 от дневния ред – Разни.
Областният управител запозна присъстващите с текста на Пълномощно №26-00412/25.05.2017 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно който Председателя
на АВиК Монтана, в качеството си на представител на държавата, следва да постави за
обсъждане следните въпроси:
- Напредъка за решаване на проблемите, които стоят пред общините по отношение
на изградени/новоизграждащи се канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения
във връзка с предаването за стопанисване и експлоатация на ВиК оператор, както пред
Община Георги Дамяново за с. Копиловци, така и за всички новоизграждащи се
канализационни системи;
- Необходимостта от спазване на разпоредбата на чл. 127 от Закона за водите и
осигуряването на едновременното изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на
населените места, като например по отношение на предвидената за изграждане
канализационна мрежа и ПСОВ в с. Георги Дамяново;
- Необходимостта от предоставяне на точна информация за установяването на
съответствието с изискванията на законодателството по отношение на процента на
присъединено население, ползващо услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчните
води от агломерациите, предвид канстатирана разлика в информацията, подадена от
общините до Басейновите дирекции и от ВиК оператора в разглеждания Бизнес-план;
- Необходимостта от осигуряване на средства за повишаване на процента на
присъединено население, ползващо услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчните
води и посочване на конкретни стойности (в проценти) и съответни срокове за поетапно
постигане на съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за всяка агломерация,
в т. ч. и за предвиденото изграждане на канализационна мрежа и включването й към
ПСОВ в кв. „Заножене“, гр. Вършец.
Г-н Белчев предостави думата на Управителя на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, който
взе отношение по част от поставените от МОСВ въпроси. Инж. Иванов поясни, че има
няколко довършителни процедури, касаещи с. Копиловци, община Георги Дамяново и
град Монтана, ПК 3400, пл. „Жеравица” 1, тел. : (096) 399101;
e-mail : avik_montana@montana.org
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предстои предаването за стопанисване и експлоатация на ВиК оператора на всички
изградени и новоизграждащи се канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения.
Г-н Валери Иванов потвърди, че има проект, в който е предвиденото изграждане на
канализационна мрежа и включването й към ПСОВ в кв. „Заножене“, гр.Вършец, но
изрази опасения относно успеваемостта при повишаването на процента на присъединено
население, ползващо услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчните води, давайки
пример със с. Расово, община Лом, където след реализирането на инвестицията от
обслужващия ВиК оператор, само 25,2% от населението ползва канализационни услуги.
Председателят на Асоциацията информира присъстващите на заседанието, че с
оглед важността и значимостта, която представляват поставените от Министъра на
околната среда и водите въпроси, ще бъде организирана работна среща с общинитечленове на АВиК Монтана и представители на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, на която ще се
обсъдят подробно всички точки.
Г-н Белчев напомни за своевременното изпълнение на задължението на всички
членове за обезпечаване на вноските, дължими към Асоциацията, съгласно приетия
бюджет за 2017 г.
Поради изчерпване на точките от дневния ред, заседанието на Общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД, град Монтана, бе закрито от Председателя на събранието в 13.00 ч.

Приложения:
1. Списък на присъстващите, съгл. чл. 12, ал. 2 от ПОДАВиК.
2. Документи, свързани със свикване на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П//П/

Росен Белчев
ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ И ПРОТОКОЛЧИК:

Галина Григорова /п/

град Монтана, ПК 3400, пл. „Жеравица” 1, тел. : (096) 399101;
e-mail : avik_montana@montana.org

