Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч

ПРОТОКОЛ № 11
от извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч
Днес, 03.07.2017 г. от 11.00 ч., в зала 101 на Областна администрация Ловеч, се проведе
извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ АД - гр. Ловеч /Асоциацията, АВиК/, свикано с писмо № АВиК - РД-03-63/01.06.2017 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 също от г-жа Добрева.
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.
7.

г-н Георги Терзийски – Председател на АВиК – гр. Ловеч;
г-н Младен Пелов – Кмет на община Априлци;
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 96,12% 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-жа
Мариета Шишманова – експерт ВиК и г-жа Антоанета Милева – финансов експерт в
Асоциация по ВиК – гр. Ловеч.
Г-н Георги Терзийски обяви, че съгласно чл. 5, ал. 3 от Правилника, с Решение изх. с
№ РД-02-14-581/30.06.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и
пълномощно изх. № 26-00-122/30.06.2017 г. на Министъра на околната среда и водите, е
упълномощен да представлява държавата на днешното извънредно 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-03-63/01.06.2017 г., както следва:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2016 г.;
2. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ АД, Ловеч за 2017 г.;
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3. Съгласуване на Бизнес плана на „ВиК“ АД – гр. Ловеч;
4. Съгласуване на План за действие при аварии на „ВиК“АД, Ловеч;
5. Съгласуване на Плана за опазване на околната среда на „ВиК“АД, Ловеч;
6. Други.
Г-н Георги Терзийски подложи на гласуване предложения дневен ред.

Резултат от гласуването:
Начин на гласуване
Име, презиме фамилия

Г-н Георги Терзийски
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

-

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
За

-

-

Кмет на община Тетевен

12.70

За

-

-

Кмет на община Угърчин
Кмет на община Ябланица

3.88
3.72

За

-

-

Председател АВиК-Ловеч

„За“

„Против“

Присъстващите приеха предложения дневен ред със 7 гласа „За“/представляващи 100 % от
присъстващите /.

По т. 1 от дневния ред, г-н Георги Терзийски отбеляза, че в изпълнение на чл. 26 от
ПОДАВиК, е представен отчет за изпълнението на 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. Такива не бяха направени от
присъстващите. Председателят на Асоциацията предложи, да се вземе решение за приемане на
отчета за дейността на АВиК за 2016 г., съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника, след което го
подложи на гласуване.
Резултат от гласуването:
Начин на гласуване
Име, презиме фамилия

Длъжност

Дял

Г-н Георги Терзийски
Г-н Младен Пелов
Г-н Красимир Джонев

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

35.00
1.99
2.25

„За“
За
За
За

Г-н Цветан Георгиев

Зам. Кмет на община Ловеч

29.65

-

„Против
“
-

„Въздържал
се“
Въздържал
се
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Г-н Иван Грънчаров
Д-р Мадлена Бояджиева Ничева
Г-н Станимир Петков
Г-н Иван Цаков

Кмет на община Луковит

10.81

За

-

-

Кмет на община Тетевен

12.70

За

-

-

Кмет на община Угърчин
Кмет на община Ябланица

3.88
3.72

За

-

-

С 6 гласа „За“ /представляващи 66,47% /, 0 гласа „Против“ и 1 глас „Въздържал се“
/представляващи 29,65% / , предложеното решение за приемане на отчета за изпълнение на
бюджета за 2016 г. , не бе прието, съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите.

По т. 2 от дневния ред, г-н Терзийски напомни, че съгласно Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по ВиК, бюджетът се съставя въз основа на планираните годишни
разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на асоциацията по Закона за
водите и Правилника. Приходите в бюджета на асоциацията се набират от:
1. вноски от членовете на асоциацията, т.е. от държавата и общините;
2. дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови
институции, фондове и програми;
3. други приходи, предвидени в нормативен акт.
Председателят запозна присъстващите колко е дължимата вноска от всяка община при
размер на вноската на държавата 15 000 лв.:
Брой на
населението,
съгласно
Членове
в резултатите от
Общото събрание изчерпателното
№
на Асоциация по преброяване на
ВиК - Ловеч
населението,
извършено
през 2011
година
Държавата
1
община
2
Априлци
3 338
община
3
Летница
3 776
община
4
Ловеч
49 738
община
5
Луковит
18 125
община
6
Тетевен
община
7
Угърчин
община
8
Ябланица
Общо

21 307
6 505
6 234
109 023

Съотношен
ие
на
Дължима
гласовете
вноска за 2017
в Общото
г.
събрание

35,00%
1,99%
2,25%
29,65%
10,81%
12,70%
3,88%
3,72%
100,00%

15 000,00 лв.
852,86 лв.
964,29 лв.
12 707,14 лв.
4 632,86 лв.
5 442,8
6 лв.
1 662,85 лв.
1 594,28 лв.
42 857,14 лв.

Г-н Терзийски подчерта, че съгласно чл. 19, ал. 3 от Правилника, вноските от
съответните общини трябва да се внесат не по-късно от 2 месеца от приемане на бюджета на
Асоциацията т. е. не по късно от 03 септември 2017 г, ако Общото събрание приеме бюджета
за 2017 г. на днешното заседание. Той даде думата на присъстващите за коментари, но такива
не бяха направени.
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Г-н Терзийски предложи Общото събрание на Асоциацията по ВиК, да приеме решение за
приемане на бюджета, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и го подложи на
гласуване.
Резултат от гласуването:
Начин на гласуване
Име, презиме фамилия

Г-н Георги Терзийски
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
Зам. Кмет на община
Ловеч
Кмет на община Луковит

35.00
1.99
2.25

За
За
За

-

-

29.65

-

против

-

10.81

За

-

-

Кмет на община Тетевен

12.70

За

-

-

Кмет на община Угърчин
Кмет на община Ябланица

3.88
3.72

За

-

-

С 6 гласа „За“ /представляващи 66,47 %/, 1 глас „Против“ /Представляващи 29,65%/ и 0
гласа „Въздържал се“, предложеното решение за приемане на бюджета за 2017 г. , не бе
прието, съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите.
По т. 3 от дневния ред, Председателят на Асоциацията даде думата на инж. Данаил
Събевски, който да направи допълнителни разяснения по тази точка.
Г-н Събевски изказа мнение, че няма нужда да се съгласува Бизнес плана на „ВиК“ АД
– гр. Ловеч, тъй като все още не е одобрен от Комисията по енергийно и водно регулиране
/КЕВР/. Това налага промяна в начина на изготвянето му, както и начина, по който се оформя
цената на водата. Той обясни, ако за едно населено място
има повече от една
водоснабдителна група с различни цени, крайна цена, трябва да се формира, като средна
стойност от цената на всички водоснабдителни групи.
В тази връзка, Г-н Събевски информира, че от „ВиК“ АД – гр. Ловеч са поискали от
КЕВР удължаване на периода за изготвяне и представяне на Бизнес плана до 15.08.2017 г.
Увери присъстващите, че след коригирането му, ще го предостави в окончателния му вариант
както в КЕВР, така и за съгласуване от Общото събрание на Асоциацията по ВиК.
Г-н Терзийски отбеляза, че поради отпадане на предмета на гласуване по точка 3 от
дневния ред, не се налага такова.
По т. 4 от дневния ред, Председателя информира, че в изпълнение на чл. 13.
1.“Аварии“ от Договора, подписан между Асоциацията и ВиК Оператора, в сила от 01.05.2016
г., План за действие при аварии е предаден в срок и предоставен на магнитен носител с
материалите за днешното заседание. Планът е изготвен във форма, съгласно Приложение VII
от Договора.
Г-н Терзийски запозна присъстващите със становището на Министъра на регионалното
развитие и благоустройството, че предвид изискванията на разпоредбите в Договора, не се
изисква изричен мандат на председателя по тази точка. Съгласно чл. 16 от Правилника,
Председателя на Асоциацията взема решения по всички въпроси, които не са от
изключителната компетентност на Общото събрание на Асоциацията.
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Г-н Терзийски даде думата на присъстващите за коментари, но такива не постъпиха. Той
предложи, Общото събрание на Асоциацията да приеме решение за съгласуване на Плана за
действие при аварии и го подложи на гласуване.
Резултат от гласуването:

Име, презиме фамилия

Г-н Георги Терзийски
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,%

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

35.00
1.99
2.25

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

29.65

За

-

-

10.81

За

-

-

Кмет на община Тетевен

12.70

За

-

-

Кмет на община Угърчин

3.88

-

-

Кмет на община Ябланица

3.72

За

-

-

Със 7 гласа „За“ /представляващи 100 % от присъстващите/, бе взето следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 13.1. Аварии от Договора , Общото събрание на Асоциация по ВиК –
гр. Ловеч, одобрява Плана за действие при аварии.
По точка 5 от дневния ред: Председателят отбеляза, че Плана за опазване на околната
среда на „ВиК“ АД – гр. Ловеч е изготвен съгласно чл. 5.5 от Договора, сключен между АВиК
и Оператора. Същият е изпратен в срок, заедно с Екологичната оценка към него.
Г-н Терзийски запозна присъстващите членове с позицията на Министерство на околната
среда и водите /МОСВ/ по тази точка, тъй като е упълномощен да гласува „Против“. Плана не
е съобразен с изискванията на Закона за водите и поднормативните разпоредби. В тази връзка:
 Към т. 2 от Плана „Нормативни документи – европейско законодателство“, да се
добавят:
- Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000
година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката
на водите;
- Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчни води от населени места.
 Към т. 3 „Нормативни документи – национално законодателство“, да се добави
„Закон за водите“.
 Към т. 4 „Подзаконови нормативни документи по прилагането на ЗУО“ –
цитираната Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването
на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, обн. в ДВ, бр. 112 от 23.12.2004
г., е отменена и е необходимо, както в т. 4, така също и навсякъде, където е
цитирана/напр. в т. 10.2.4/, да се замени с действащата към момента, а именно „Наредба
за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води
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чрез употребата им в земеделието/ Приета с ПМС № 201 от 4.08.2016 г., обн. ДВ, бр. 63
от 12.08.2016 г./.
 Към изброените поднормативни документи от националното законодателство, да се
добавят и следните поднормативни документи към Закона за водите:
- Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните
води;
- Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите;
- Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни
ограничения на точкови източници на замърсяване.
- Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони
около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване
и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди.
- Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.
- Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени
отпадъчни води в канализационните системи на населените места.
- Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейнобитови цели.
- Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни
води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
 Към „Цели”-те по т. 5, предвид изискванията на чл. 118а, чл. 125, ал. 1от Закона за
водите, да се добави следното:
„Повишаване на % на присъединено население, ползващо услугите по отвеждане и
пречистване на отпадъчните води и поетапно постигане на съответствие с изискванията на
Директива 91/271/ЕИО.
В канализационните мрежи и пречиствателните станции за отпадъчни води на
населените места и селищните образувания да се включат само отпадъчни води, които могат
да бъдат пречистени при съществуващата технологична схема на пречиствателната станция и
количеството, вида и степента на замърсяване на отпадъчните води, капацитета и
ефективността на съществуващата канализационна мрежа и пречиствателна станция и
технологията за третиране на утайките, предвид понататъшното им оползотворяване или
крайно обезвреждане.
При включването на отпадъчните води от производствени предприятия в
канализационната система на населените места, да не се допуска въвеждането на приоритетни
вещества с тях, с цел, осигуряване безопасното използване на утайките, след третирането в
ПСОВ и предвид забраната за дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които
могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води”.
 По т. 6.1 и т. 6.2 не е представена адекватна информация за схемата за пречистване в
ПСОВ Ловеч и ПСОВ Луковит, предвид приключилите проекти, финансирани по ОП „Околна
среда”. В тази връзка, за адекватно представяне на постигнатото съответствие с изискванията
на законодателството, текстът отразяващ технологичната схема за ПСОВ Ловеч и ПСОВ
Луковит, да придобие следната редакция: „ Технологичната схема на ПСОВ ...... включва
механично, биологично пречистване за допълнително пречистване по азот и стъпало за
отстраняване на фосфор”.
Г-н Терзийски, след като изложи становището на МОСВ, отбеляза че ВиК
оператора ще бъде уведомен писмено за промените и допълненията, които трябва да се
направят по Плана, както и даде думата на присъстващите за коментари. Такива не бяха
направени и той предложи Общото събрание на Асоциацията да приеме решение за
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съгласуване на Плана за опазване на околната среда, съгл. чл. 5.5 от Договора и го подложи на
гласуване.
Резултат от гласуването:

Име, презиме фамилия

Г-н Георги Терзийски
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,%

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

35.00
1.99
2.25

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

29.65

За

-

-

10.81

За

-

-

Кмет на община Тетевен

12.70

За

-

-

Кмет на община Угърчин
Кмет на община Ябланица

3.88
3.72

за

-

-

С 6 гласа „За“ /представляващи 61,12 %/, 1 глас „Против“ /Представляващ 35%/ и 0
гласа „Въздържал се”, предложеното решение за съгласуване на Плана за опазване на
околната среда , не бе прието, съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите.
По точка 6 от дневния ред: г-н Терзийски уведоми, че ще бъде насрочено ново
извънредно събрание на Асоциацията по ВиК, във връзка с неприетия отчет за изпълнението
на бюджета за 2016 г. и неприетия бюджет за 2017 г. Той пое ангажимент за присъствие на
сесиите на съответните общински съвети, където е необходимо, за да се внесе повече яснота,
относно начина на функционирането на Асоциацията, формиране на бюджета и подробности,
около дейността й.
След кратки дебати, в 11:45 ч. заседанието бе закрито.

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
Председател на Асоциация по ВиК
на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч
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