Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В И К“ АД – Ловеч

ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „В И К“ АД – Ловеч

Днес, 07.05.2015 г. от 13.30 ч. в зала 101 на Областна администрация Ловеч, се
проведе извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената
територия, обслужвана от „В И К“ АД – Ловеч, свикано с писмо № АВИК РД-039/06.04.2015 г. от председателя на В и К Асоциацията на основание чл.198в, ал. 4, т. 3 и
чл.198и от Закона за водите.
На заседанието присъстваха: Председателят на асоциацията и областен
управител на област Ловеч д-р Мадлена Бояджиева – представител на държавата с
мандат, предоставен съгласно чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността
на асоциациите по водоснабдяване и канализация /Правилника/ с Решение № РД-02-14583/07.05.2015 г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и
пълномощно № 15-00-44/04.05.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, г-н
Красимир Джонев - Кмет на община Летница, г-н Минчо Казанджиев - Кмет на община
Ловеч, г-н Иван Грънчаров - Кмет на община Луковит, г-н Десислав Цветанов – За
Кмет на община Тетевен, г-н Валентин Вълчев - Кмет на община Угърчин, г-н Иван
Цаков - Кмет на община Ябланица. Г-н Бенко Вълев – Кмет на община Априлци
отсъства.
На основание чл. 12, ал. 4 от Правилника на заседанието присъстваха и следните
представители на Областна администрация – Ловеч – г-н Константин Карловски –
главен секретар, г-жа Поля Върбанова – директор на дирекция АКРРДС, г-жа Ваня
Събчева – директор на дирекция АПОФУС, г-жа Христина Ганкова – касиерсчетоводител, г-жа Ваня Иванова – гл. юрисконсулт в дирекция АКРРДС, г-н Румен
Райков – ст. експерт в дирекция АКРРДС и г-жа Деница Мончева – мл. експерт в
дирекция АКРРДС.
Председателят съобщи, че съгласно чл. 14 от Правилника е налице кворум за
провеждане на заседание на Общото събрание на Асоциацията, тъй като притежават
98.01 % от гласовете.
Д-р Бояджиева предложи съгласно чл. 12, ал. 8 от Правилника, за преброител на
на кворума и гласовете на днешното заседание да бъде избрана г-жа Ваня Иванова –
главен юрисконсулт в Областна администрация – Ловеч.
Предложението бе гласувано
Резултат от гласуването
Име, презиме фамилия
Д-р Мадлена Цветанова БояджиеваНичева
Д-р Красимир Веселинов Джонев
Минчо Стойков Казанджиев
Иван Димитров Грънчаров
Десислав Маргаритов Цветанов
Валентин Стайков Вълчев
Иван Райков Цаков

Длъжност
Областен управител на област
Ловеч
Кмет на община Летница
Кмет на община Ловеч
Кмет на община Луковит
За Кмет на община Тетевен
Кмет на община Угърчин
Кмет на община Ябланица

С 98.01 гласа предложението беше прието.

Дял
35.00

Начин на
гласуване
за

2.25
29.65
10.81
12.70
3.88
3.72

за
за
за
за
за
за

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В И К“ АД – Ловеч
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана
от „В И К“ АД – Ловеч, на основание чл. 12, ал. 8 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
РЕШИ:
Определя Ваня Иванова – главен юрисконсулт в Областна администрация Ловеч за преброител на кворума и гласовете за настоящото заседание на Общото
събрание.
Д-р Бояджиева напомни, че съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите и чл. 14,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от ¾ /три
четвърти/ от всички гласове и пожела ползотворна работа.
С покана изх. № АВИК РД-03-9/06.04.2015 г. е предложен следния проект на
дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на изготвения съгласно чл. 16 т. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация Отчет за
дейността на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В И
К“АД – Ловеч за 2014 г.
2. Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация на Общото събрание за принципно
съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и
К системите и съоръженията, както и за предоставяне на В и К услуги на потребителите
срещу заплащане със съществуващия В и К оператор „В И К“АД – Ловеч, по реда на
чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.
3. Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и
експлоатиране на дълготрайни материални активи - Пречиствателна станция за отпадни
води с довеждащ колектор, находяща се в УПИ I-065, кв. 116, местност „Цигански
бряг“ гр. Ябланица от „В И К‘АД – Ловеч.
4. Други.
Председателят напомни, че посочените документи и материалите към тях са
били публикувани на електронната страница на Областна администрация – Ловеч,
раздел „Асоциация В и К“, с което са изпълнени изискванията на чл. 10, ал. 2 и ал. 6 от
Правилника и даде думата на присъстващите представители на общините за
предложения за промени или допълнения към дневния ред. Такива не бяха направени и
предложения дневен ред бе подложен на гласуване.
Резултат от гласуването
Име, презиме фамилия
Д-р Мадлена Цветанова БояджиеваНичева
Д-р Красимир Веселинов Джонев
Минчо Стойков Казанджиев
Иван Димитров Грънчаров
Десислав Маргаритов Цветанов
Валентин Стайков Вълчев
Иван Райков Цаков

Длъжност
Областен управител на област
Ловеч
Кмет на община Летница
Кмет на община Ловеч
Кмет на община Луковит
За Кмет на община Тетевен
Кмет на община Угърчин
Кмет на община Ябланица

Дял
35.00

Начин на
гласуване
за

2.25
29.65
10.81
12.70
3.88
3.72

за
за
за
за
за
за

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В И К“ АД – Ловеч
С 98.01 гласа предложеният дневен ред беше приет.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и приемане на изготвения съгласно чл. 16 т. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация Отчет за
дейността на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В И
К“АД – Ловеч за 2014 г.
2. Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация на Общото събрание за
принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на В и К системите и съоръженията, както и за предоставяне на В и К
услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия В и К оператор „В И
К“АД – Ловеч, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.
3. Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатиране на дълготрайни материални активи - Пречиствателна
станция за отпадни води с довеждащ колектор, находяща се в УПИ I-065, кв. 116,
местност „Цигански бряг“ гр. Ябланица от „В И К“ АД – Ловеч.
4. Други.
По т. 1 от Дневния ред: „Обсъждане и приемане на изготвения съгласно чл. 16,
т. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация Отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „В И К“АД – Ловеч за 2014 г.“
Д-р Бояджиева поясни, че ще бъде кратка по отношение на отчета, защото
всички разполагат с документа. Тя посочи, че служителите от Областна администрация
– Ловеч, които са ангажирани с проблемите на Асоциацията по В и К, са изпълнили в
пълен обем указанията на МРРБ и произтичащите от Правилника за организация
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация задачи, като са създали
организация за ситуирането на помещение на Асоциацията в сградата на Областна
администрация – Ловеч, провеждането на заседания на Общото събрание на
Асоциацията, изготвянето на Бюджет за 2015 г. и други текущи задачи.
След като не постъпиха други предложения, председателят предложи по
точка 1 от Дневния ред следното предложение за решение:
На основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по В и К, Общото събрание приема представения Отчет за дейността на
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В И К“АД – Ловеч за
2014 г.
Резултат от гласуването
Име, презиме фамилия
Д-р Мадлена Цветанова БояджиеваНичева
Д-р Красимир Веселинов Джонев
Минчо Стойков Казанджиев
Иван Димитров Грънчаров
Десислав Маргаритов Цветанов
Валентин Стайков Вълчев
Иван Райков Цаков

Длъжност
Областен управител на област
Ловеч
Кмет на община Летница
Кмет на община Ловеч
Кмет на община Луковит
За Кмет на община Тетевен
Кмет на община Угърчин
Кмет на община Ябланица

Дял
35.00

Начин на
гласуване
за

2.25
29.65
10.81
12.70
3.88
3.72

за
за
за
за
за
за

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В И К“ АД – Ловеч
С 98.01 гласа за :
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана
от „В И К“ АД – Ловеч, на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
РЕШИ:
ПРИЕМА Отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособената
територия, обслужвана от „В И К“АД – Ловеч за 2014 г., неразделна част от
настоящото решение
По т. 2 от Дневния ред: „Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация на
Общото събрание за принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, както и за
предоставяне на В и К услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия В
и К оператор „В И К“АД – Ловеч, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от
Закона за водите.“
Д-р Бояджиева посочи, че точката е включена в дневния ред, във връзка с
указания на МРРБ и такова принципно съгласие на Общото събрание е необходимо за
подготовката на договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К
системите и съоръженията, които ще бъдат сключени между АВ и К и В и К оператора.
Изяснено бе, че към момента с участието на външни консултанти се разработват
типови договори, които след разглеждане, обсъждане и съгласуване с асоциациите и
операторите ще бъдат индивидуализирани за съответните обособени територии.
Д-р Бояджиева обясни, че е необходимо изключително коректно да се приключи
процеса на уточняване на В и К системите и съоръженията, отразени в протоколите за
разпределение на собствеността, изготвени от МРРБ.
След това даде думата на представителите на общините за коментари и
становища.
Г-н Минчо Казанджиев заяви, че Общински съвет – Ловеч е взел решение да
гласува „Против“, във връзка с тази точка от дневния ред.
След като не постъпиха други предложения председателят предложи по точка 2
от Дневния ред следното предложение за решение: ДАВА принципно съгласие за
сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите
и съоръженията, както и за предоставяне на В и К услуги на потребителите срещу
заплащане със съществуващия В и К оператор „В И К“ АД – Ловеч, по реда на чл.
198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.
Гласува се предложението за решение.
Гласуване – за – 68.36 гласа, против - 29.65 гласа, въздържали се - няма
Резултат от гласуването
Д-р Мадлена Цветанова БояджиеваНичева
Д-р Красимир Веселинов Джонев
Минчо Стойков Казанджиев
Иван Димитров Грънчаров
Десислав Маргаритов Цветанов
Валентин Стайков Вълчев
Иван Райков Цаков

Областен управител на област
Ловеч
Кмет на община Летница
Кмет на община Ловеч
Кмет на община Луковит
За Кмет на община Тетевен
Кмет на община Угърчин
Кмет на община Ябланица

35.00

за

2.25
29.65
10.81
12.70
3.88
3.72

за
против
за
за
за
за

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В И К“ АД – Ловеч
С 68.36 гласа „за“ и 29.65 „против“, Общото събрание на Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от „В И К“ АД – Ловеч, на основание чл. 14, ал. 2
от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация Общото събрание НЕ взе решение за даване на принципно съгласие за
сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите
и съоръженията, както и за предоставяне на В и К услуги на потребителите срещу
заплащане, със съществуващия В и К оператор „В И К“АД – Ловеч, по реда на чл. 198п,
ал. 1, предложение първо от Закона за водите.
По т. 3 от Дневния ред: „Приемане на решение за възлагане на дейностите по
стопанисване, поддържане и експлоатиране на дълготрайни материални активи Пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор, находяща се в УПИ I065, кв. 116, местност „Цигански бряг“ гр. Ябланица от „В И К‘АД – Ловеч.“
Д-р Бояджиева обясни, че към материалите за заседанието се намира писмо с
изх. № 01-474/06.03.2015 г. на община Ябланица с приложено към него Разрешение за
ползване № СТ-05-917/12.06.2014 г. и Решение № 383/11.02.2015 г. на Общински съвет
– гр. Ябланица, с което се дава съгласие описания по-горе обект да бъде предоставен за
възлагане дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на „В И К“АД –
Ловеч, при условията на чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите.
Д-р Бояджиева информира присъстващите, че в своето писмо МРРБ не са
предоставили мандат за гласуване по т. 3 от Дневния ред.
Г-н Иван Цаков постави следните въпроси:
1. Защо не се приема гласуването на Пречиствателна станция за отпадни води с
довеждащ колектор, находяща се в УПИ I-065, кв. 116, местност „Цигански
бряг“ гр. Ябланица да бъдат възложени на „В и К‘АД – Ловеч, при условията
и изискванията на чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите?
2. Защо е необходимо община Ябланица да продължава да плаща?
Д-р Бояджиева призова присъстващите да заявят своите предложения писмено.
След като не постъпиха други предложения, председателят предложи по
точка 3 от Дневния ред следното предложение за решение:
На основание чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по В и К, Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „В И К“ АД – Ловеч реши да се възложат дейностите по
стопанисване, поддържане и експлоатиране на дълготрайни материални активи Пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор, находяща се в УПИ I065, кв. 116, местност „Цигански бряг“ гр. Ябланица да бъдат възложени на „В И К‘АД
– Ловеч, при условията и изискванията на чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите.
Резултат от гласуването
Име, презиме фамилия
Д-р Мадлена Цветанова БояджиеваНичева
Д-р Красимир Веселинов Джонев
Минчо Стойков Казанджиев
Иван Димитров Грънчаров
Десислав Маргаритов Цветанов
Валентин Стайков Вълчев
Иван Райков Цаков

Длъжност
Областен управител на област
Ловеч
Кмет на община Летница
Кмет на община Ловеч
Кмет на община Луковит
Вр.и.д. Кмет на община Тетевен
Кмет на община Угърчин
Кмет на община Ябланица

С 63.01 гласа „за“ и 35 гласа „въздържал се“ :

Дял
35.00
2.25
29.65
10.81
12.70
3.88
3.72

Начин на
гласуване
Въздържал се
за
за
за
за
за
за

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В И К“ АД – Ловеч
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В
И К“ АД Ловеч, на основание чл. 14, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността
на асоциациите по водоснабдяване и канализация НЕ взе решение за възлагане
дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатиране на дълготрайни материални
активи - Пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор, находяща се в
УПИ I-065, кв. 116, местност „Цигански бряг“ гр. Ябланица да бъдат възложени на „В
И К‘АД – Ловеч, при условията и изискванията на чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите.
По т. 4 от Дневния ред: „Други.“
Д-р Бояджиева направи предложение извънредно Общо събрание на
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В И К“ АД – Ловеч да
се проведе на 23.06.2015 г.
Д-р Бояджиева уведоми присъстващите членове на Асоциацията по В и К, че не
всички общини са внесли вноските си и ги покани да направят това в най-кратък срок.
В 14.20 ч. Председателят на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „В И К“ АД – Ловеч благодари на всички за участието в заседанието и
напомни, че информация за днешното заседание /и взетите решения/ ще бъде
предоставена на медиите и публикувана на интернет страницата на Областна
администрация Ловеч, след което закри заседанието.

Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА
Председател на Асоциация по В и К
на обособена територия,
обслужвана от „В И К“ АД – Ловеч
Ваня Иванова,
Преброител на гласовете
Деница Мончева,
Изготвил протокола

