Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч
ПРОТОКОЛ № 9
от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „ВиК“ АД – гр. Ловеч
Днес, 09.03.2017 г. от 11.00 ч., в зала 101 на Областна администрация Ловеч, се проведе
редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ АД - гр. Ловеч /Асоциацията, АВиК/, свикано с писмо № АВиК - РД-03-6/27.01.2017 г.
от Председателя на АВиК, на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите /ЗВ/.
На основание чл. 12, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
ВиК /Правилника, ПОДАВиК/ - преброител на гласовете е г-жа Ивелина Добрева – главен
секретар в Асоциацията по ВиК - гр. Ловеч. Протоколът се води от г-жа Мариета Шишманова
- експерт ВиК в Асоциацията.
Председателят напомни, че съгласно чл.198в, ал. 7 от ЗВ, за да бъде проведено заседанието
трябва да присъстват не по малко от 2/3 от всички с право на глас, а решенията се взимат с
мнозинство 3/4 от гласовете на всички присъстващи, т.е. мин. 75%.
Съгласно чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Правилника, бе изготвен списък на присъстващите членове с
право на глас, който беше подписан от:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

г-жа Пенка Николова – Председател на АВиК – гр. Ловеч;
г-н Красимир Джонев – Кмет на община Летница;
г-н Цветан Георгиев – Зам. кмет на община Ловеч;
г-н Иван Грънчаров – Кмет на община Луковит;
д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен;
г-н Иван Цаков – Кмет на община Ябланица.

След направената проверка кворумът е 94.13% и заседанието може да продължи.
На събранието присъстваха още: г-н Данаил Събевски – изпълнителен директор на
„ВиК“ АД – гр. Ловеч, г-жа Иглика Игнатова – гл. инженер във „ВиК“ АД – гр. Ловеч, г-н
Йордан Йорданов – финансов контрольор в Областна администрация, г-жа Медиана Цветкова
– гл. счетоводител в Областна администрация и г-жа Поля Върбанова – директор на дирекция
АКРРДС – Областна администрация – Ловеч.
Г-жа Пенка Николова, областен управител, обяви, че съгласно чл. 5, ал. 3 от
Правилника, с Решение с изх. № 90-04-43/08.03.2017 г. на Министъра на регионалното
развитие и благоустройството и пълномощно № 26-00-122/07.03.2017 г. на Министъра на
околната среда и водите, е упълномощена да представлява държавата на днешното редовно
Общо събрание. Напомни също, че посочените документи и материалите към тях, са
публикувани на електронната страница на Областна администрация Ловеч, раздел „Асоциация
по ВиК“, с което са изпълнени изискванията на чл. 10, ал. 2 и ал. 6 от Правилника, след което
прочете проекта на дневния ред, предложен в покана изх. № АВиК – РД-03-8/03.02.2017 г.,
както следва:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2016 г.
2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2016 г.
3. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2017 г.
4. Съгласуване на План за действие при аварии на „ВиК“ АД – гр. Ловеч.
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5. Други.
Г-жа Пенка Николова подложи на гласуване проекта на дневен ред.
Резултат от гласуването:
Начин на гласуване
Име, презиме фамилия

Г-жа Пенка Николова
Г-н Младен Пелов
Г-н Красимир Джонев
Г-н Цветан Георгиев
Г-н Иван Грънчаров
Д-р Мадлена Бояджиева Ничева
Г-н Станимир Петков
Г-н Иван Цаков

Длъжност

Дял

„За“

„Против“

За

-

Кмет на община Априлци
Кмет на община Летница
Зам. Кмет на община Ловеч
Кмет на община Луковит

35.00
1.99
2.25
29.65
10.81

„Въздър
жал се“
-

За
За
За

-

-

Кмет на община Тетевен

12.70

За

-

-

Кмет на община Угърчин
Кмет на община Ябланица

3.88
3.72

За

-

-

Председател АВиК-Ловеч

Присъстващите приеха предложения дневен ред с 6 гласа „За“/представляващи 100 % /.
По т. 1 от дневния ред, г-жа Николова отбеляза, че съгласно чл. 16, т. 3 от Правилника,
Председателят на Асоциацията по ВиК изготвя и представя на членовете на Асоциацията и на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството годишен отчет за дейността на
Асоциацията в срок до 31 януари на следващата календарна година.
Председателят на Асоциацията предложи да се вземе решение за приемане на отчета за
дейността на АВиК за 2016 г. и го подложи на гласуване.
Резултат от гласуването:
Начин на гласуване
Име, презиме фамилия

Длъжност

Дял

Председател АВиК-Ловеч
Кмет на община Априлци
Кмет на община Летница
Кмет на община Ловеч
Кмет на община Луковит

35.00
1.99
2.25
29.65
10.81

За
За
За
За

-

„Въздър
жал се“
-

Кмет на община Тетевен

12.70

За

-

-

Кмет на община Угърчин
Кмет на община Ябланица

3.88
3.72

За

-

-

„За“

Г-жа Пенка Николова
Г-н Младен Пелов
Г-н Красимир Джонев
Г-н Цветан Георгиев
Г-н Иван Грънчаров
Д-р Мадлена Бояджиева Ничева
Г-н Станимир Петков
Г-н Иван Цаков

„Против“

С 6 гласа „За“ /представляващи 100 % / от присъстващите, беше взето следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото
събрание на Асоциацията, приема отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2016 г.“
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По т. 2 от Дневния ред г-жа Николова поясни, че в изпълнение на чл. 26 от ПОДАВиК, е
представен отчет за бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2016 г., и даде думата на присъстващите за допълнителни
коментари по тази точка.
Г-н Цветан Георгиев обяви, че Общински съвет – Ловеч е изразил несъгласие с разходите на
Асоциацията през 2016 г. и в тази връзка е упълномощен да гласува по тази точка „против“.
Председателят на Асоциацията предложи да се вземе решение за приемане на отчета за
изпълнение на бюджета през 2016 г. и го подложи на гласуване.
Резултат от гласуването:
Име, презиме фамилия

Г-жа Пенка Николова
Г-н Младен Пелов
Г-н Красимир Джонев
Г-н Цветан Георгиев
Г-н Иван Грънчаров
Д-р Мадлена Бояджиева –
Ничева
Г-н Станимир Петков
Г-н Иван Цаков

Длъжност

Дял

„За“

Председател АВиК-Ловеч
Кмет на община Априлци
Кмет на община Летница
Кмет на община Ловеч
Кмет на община Луковит

35.00
1.99
2.25
29.65
10.81

За
За
За

Кмет на община Тетевен

12.70

За

Кмет на община Угърчин
Кмет на община Ябланица

3.88
3.72

За

Начин на гласуване
„Въздър
„Против“
жал се“
Против
-

-

С 5 гласа „За“ /представляващи 64.48 %/ и 1 глас „Против“ /на община Ловеч,
представляващ 29.65 %/, бе взето следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциацията НЕ
ПРИЕМА отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по „ВиК“ – гр. Ловеч за 2016 г.

По т. 3 от дневния ред,
предложения.

Председателят даде думата на присъстващите за изказвания и

Г-н Георгиев отбеляза, че членовете на Общински съвет – Ловеч са предложили да бъде
разгледан следният текст: „Бюджетът за 2017 г. да бъде намален на 50% спрямо изпълнението
към 2016 г.
Г-жа Николова помоли за повече яснота - какво точно се предлага от страна на Общински
съвет – Ловеч.
Г-н Георгиев поясни, че обсъжданията в Общински съвет - Ловеч са били в посока за
намаляване на заплатите на служителите в Асоциацията.
Г-н Джонев предложи да не се променя размерът на бюджета на Асоциацията, от гледна точка
на това, че не бива да се губи равнопоставеността с другите Асоциации, пред която ни поставя
държавата. Той предложи оптимизиране разходването на този бюджет.
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Председателят изрази съгласие с предложеното от г-н Джонев, като пое ангажимент да
оптимизира проекта на бюджета за 2017 г. и след като не постъпиха други предложения, г-жа
Николова го подложи на гласуване:
Резултат от гласуването:
Начин на гласуване
Име, презиме фамилия

Г-жа Пенка Николова
Г-н Младен Пелов
Г-н Красимир Джонев
Г-н Цветан Георгиев
Г-н Иван Грънчаров
Д-р Мадлена Бояджиева Ничева
Г-н Станимир Петков
Г-н Иван Цаков

Длъжност

Дял

„За“

„Против“

„Въздър
жал се“

Председател АВиК-Ловеч
Кмет на община Априлци
Кмет на община Летница
Кмет на община Ловеч
Кмет на община Луковит

35.00
1.99
2.25
29.65
10.81

За
За

Против
Против
-

-

Кмет на община Тетевен

12.70

За

-

-

Кмет на община Угърчин
Кмет на община Ябланица

3.88
3.72

За

-

-

С 4 гласа „За“ /представляващи 29.48 %/, 2 гласа „Против“ /Представляващи 64.65%/,
бе взето следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 198в, ал. 9, от ЗВ, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото
събрание на Асоциацията НЕ ПРИЕМА бюджета на Асоциацията по ВиК за 2017 г.

По т. 4 от дневния ред, г-жа Николова информира, че в изпълнение на чл. 13. 1.“Аварии“ от
Договора, подписан между Асоциацията и ВиК Оператора, в сила от 01.05.2016 г., беше
предоставен План за действие при аварии.
Г-н Данаил Събевски се извини, че в Плана е имало технически грешки, но те вече са
отстранени и увери, че същият ще бъде внесен отново, но с направените корекции.
Д-р Мадлена Бояджиева информира Общото събрание, че има мандат да гласува „За“, но от
Общински съвет - Тетевен има поставена задача да поиска писмено становище, относно двете
пречиствателни съоръжения в с. Гложене и с. Глогово, по отношение на тяхната собственост и
приемането им от Оператора.
Г-н Събевски подчерта, че ПСОВ Гложене има технически проблем, както и че за същата се е
водила писмена кореспонденция с АВиК. Тя е включена в Приложение 1 от Договора,
следователно предаването на пречиствателното съоръжение трябва да стане по съответния
ред, т.е. през Асоциацията. За ПСОВ Глогово не са правени никакви постъпки в Асоциацията
и тя не е включена в Приложение 1. Процедурата там е различна.
Г-жа Николова предложи Операторът да подготви становище, което да бъде представено до
следващото заседание.
След като не постъпиха други предложения, Председателят подложи на гласуване Решението.
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Резултат от гласуването:

Име, презиме фамилия

Г-жа Пенка Николова
Г-н Младен Пелов
Г-н Красимир Джонев
Г-н Цветан Георгиев
Г-н Иван Грънчаров
Д-р Мадлена Бояджиева Ничева
Г-н Станимир Петков
Г-н Иван Цаков

Начин на гласуване
„Въздър
„За“
„Против“
жал се“
За
За
Против
За
-

Длъжност

Дял,%

Председател АВиК-Ловеч
Кмет на община Априлци
Кмет на община Летница
Кмет на община Ловеч
Кмет на община Луковит

35.00
1.99
2.25
29.65
10.81

Кмет на община Тетевен

12.70

За

-

-

Кмет на община Угърчин
Кмет на община Ябланица

3.88
3.72

За

-

-

С 5 гласа „За“ /представляващи 64.48 %/, 1 глас „Против“ /Представляващ 29.65%/, бе
взето следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 198в, ал. 9 от ЗВ, Общото събрание на Асоциацията НЕ ПРИЕМА
Плана за действие при аварии.
По т. 5 от дневния ред, Председателят даде думата на присъстващите за обсъждане на
конкретни въпроси.
Тъй като нямаше изказвания, г-жа Николова предложи да се вземе решение за организиране
разглеждането и съгласуването на Бизнес плана на „ВиК“ – гр. Ловеч (за регулаторния период
2017 г. - 2021 г.) от Асоциацията.
Г-н Джонев попита за какъв срок е изготвен Бизнес планът.
Г-н Събевски поясни, че е изготвен за срок от пет години от 2017-2021 година. Той касае
варианти за увеличаване или намаляване разходите на дружеството. Предвижда се период, в
който има показатели, които трябва да се следят. От КЕВР държат да бъдат спазени поне пет
показатели като: измерване на водата, намаляване на загубите, подмяна на не малка част от
мрежата в този период и т.н.
Председателят поясни, че Бизнес планът първо трябва да бъде съгласуван от Асоциацията и
цитира чл. 198м, т. 1 от ЗВ, според който ВиК Операторът изготвя Бизнес плана въз основа на
инвестиционните програми към Регионален генерален план /РГП/. В тази връзка уточни, че
имаме РГП, но попита дали бизнес планът е съобразен с инвестиционните програми към него.
Г-н Събевски увери, че такива програми има и съгласно тях, трябва да се подменят 0.75 % от
мрежата, т.е. около 14 км за година, а до сега са се подменяли по 3-4 км годишно.
Г-н Джонев попита какво е салдото по текущата сметка на дружеството към момента на
приемане на Бизнес плана, както и на какво основание Операторът се задължава да подменя 14
км от мрежата. Г-н Събевски отговори, че към момента салдото е положително.
На въпроса на г-н Георгиев, дали инвестициите, които правят общините, влизат в горното
процентно разпределение, г-н Събевски отговори, че това са инвестиции, които се правят само
от Оператора.
Г-н Георгиев попита дали ще има други разходи, които да бъдат включени при изготвяне на
Инвестиционната програма, а г-н Събевски поясни, че ще е необходимо да бъдат монтирани
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100 разходомера (измервателни устройства) за периода на договора, с които да се контролират
100 точки от мрежата и чрез тях да се прави анализ (измерване на водни количества и напор).
По въпроса за разглеждане на Бизнес плана се взе решение, същият да се изпрати на
електронен носител до всички общини, а на следващо заседание да се пристъпи към
съгласуване и приемане.
Председателят напомни, че трябва да се провери дали Бизнес планът съответства на
регионалния план.
За решаване на проблема с водоподаването на територията на област Ловеч, г-жа Николова
обърна внимание на това, че съгласно чл. 198м, ал. 1 от ЗВ, общините могат да изграждат
обекти за водоснабдяване, но ако не съответстват на съответните планове, стойността на
увеличението на услугата остава за сметка на населението на конкретната община. Тя поясни,
че Асоциацията може да кандидатства за средства основно от републиканския бюджет. За
целта е необходимо в МРРБ да се подаде искане за финансиране, каквото до момента не е
подадено. Подаването на искане е редно да бъде чрез Асоциацията, като е добре това да стане
с подготвен проект за кандидатстване.
Г-н Георгиев предложи в най-кратък срок общините, които са готови с технически проекти, да
ги представят в АВиК и след преглед и обсъждане тези, които отговарят на необходимите
условия, да бъдат представени в МРРБ.
Г-н Събевски информира, че в момента единственият обект, по който се работи и е във фаза
работен проект, е хидротехническото съоръжение при с. Златна Панега, общ. Ябланица, обл.
Ловеч.
По т. 5 от дневния ред, г-жа Николова предложи да се вземе решение за съгласуване на
Бизнес плана на следващо събрание, след като същия предварително бъде предоставен от
Оператора на съответните общини. Относно финансирането от Републиканския бюджет
посочи, че е добре да се подготви общ проект за кандидатстване, включващ финансовоикономическа обосновка.
След кратки дебати, присъстващите членове насрочиха работна среща на 14.03.2017 г. от
13:00 ч., на която общините да представят готовите си проекти, а АВиК да ги препрати за
разглеждане, одобрение и финансиране от МРРБ, след което в 12:00 ч. заседанието бе закрито.
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