ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД

Днес, 27.02.2017 г., в сградата на Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград,
пл. „Георги Измирлиев” № 9, в Конферентната зала, ет. 1, от 11,00 часа се проведе редовно
заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград.
На заседанието присъстваха членове на Асоциация по ВиК Благоевград, както следва:
1. Валери Сарандев – Областен управител на област Благоевград и Председател на
Асоциация по ВиК Благоевград;
2. За община Банско – Георги Икономов – кмет;
3. За община Белица – Красимира Мавродиева – заместник кмет;
4. За община Благоевград – Иво Николов - заместник кмет;
5. За община Гоце Делчев – Владимир Москов – кмет;
6. За община Гърмен – Минка Капитанова – кмет;
7. За община Разлог – Красимир Герчев – кмет;
8. За община Симитли – Апостол Апостолов – кмет;
9. За община Струмяни – Емил Илиев – кмет;
10. За община Якоруда – Беди Осман – заместник кмет;
11. За община Сатовча – инж. Халил Мусов – строителен инженер
Представители на администрацията на Асоциация по ВиК Благоевград:
1. Екатерина Динкова – главен секретар на Асоциацията, преброител на гласовете и
протоколчик, на основание чл.12, ал.8 и чл.46, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;
2. Иван Радев – финансов експерт на Асоциацията;
3. инж. Марина Сапаревска – ВиК експерт на Асоциацията;
Като гости на заседанието присъстваха Вангел Анталавичев – Заместник кмет на
община Сандански и инж. Павлина Кьосева – Старши експерт „ВС“ в община Сандански.
По покана на Областния управител на заседанието на Асоциацията присъстваха и
представители на Областна администрация Благоевград, както следва:
1. Стоян Христов – Заместник областен управител на Областна администрация
Благоевград;
2. Ася Велкова – Главен секретар на Областна администрация Благоевград;
3. инж.Стилияна Ерделска–директор на дирекция „АКРРДС“ при Областна
администрация Благоевград;
4. Емил Тодоров – Старши експерт в дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация
Благоевград;
При пристигането си участниците и гостите се регистрираха в регистрационната форма
за редовното заседание на Общото събрание.
За редовността на заседанието Председателят на Асоциацията направи персонална
проверка на присъстващите членове и пълномощията им за гласуване. Установи се, че инж.
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Халил Мусов – представител на община Сатовча няма съгласувателен мандат от Общински
съвет Сатовча за участие в заседанието на Общото събрание, като същият попълни
регистрационната форма без право на глас.
След проверката на мандатите за участие процентното разпределение на присъстващите
с право на глас членове на Асоциацията е, както следва:
% съотношение на
гласовете
в
Представители
Асоциацията по ВиК
Членове на асоциацията
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Представител на държавата
Община Банско
Община Белица
Община Благоевград
Община Гоце Делчев
Община Гърмен
Община Разлог
Община Симитли
Община Струмяни
Община Якоруда

Валери Сарандев
Георги Икономов
Красимира Мавродиева – зам. кмет
Иво Николов – зам. кмет
Владимир Москов
Минка Капитанова
Красимир Герчев
Апостол Апостолов
Николай Илиев
Беди Осман – зам. кмет

35%
3,81%
2,89%
22,51%
9,08%
4,35%
5,99%
4,15%
1,68%
3,12%

92,58%
Председателят на Асоциацията установи, че е налице необходимия кворум за
провеждане на заседанието, на което присъстват 10 упълномощени представители с право на
глас, от общо 12 членове на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград, което
представлява 92,58% от всички гласове на Общото събрание на Асоциацията.
Заседанието откри г-н Валери Сарандев – Областен управител на Благоевградска област,
Председател на Общото събрание на Асоцицация по ВиК Благоевград и представител на
държавата, съгласно разпоредбите на чл. 198 е, ал. 2, т. 1 от Закона за водите. Той поздрави
участниците и гостите и пожела ползотворна работа на всички.
Председателят припомни на членовете на Общото събрание, че съгласно чл. 198в, ал.7
от Закона за водите, заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК са редовни, ако
на тях присъстват представители на държавата и общините, които притежават не по-малко от
две трети, или 66,67 % от всички гласове. Държавата има 35% от гласовете, а останалите 65%
са разпределени между общините, пропорционално на броя на населението им.
Съгласно разпоредбата на чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, решенията на Общото
събрание се взимат с мнозинство от 3/4 от гласовете на присъстващите. Г-н Сарандев предложи
гласуването по всяка точка от дневния да става поименно, с оглед прецизността при взимане на
решенията.
Г-н Сарандев информира присъстващите, че в срока по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация не
са постъпили искания от членовете на Асоциацията по ВиК, за включването на допълнителни
въпроси за обсъждане в дневния ред на Общото събрание.
Той припомни, че писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на
Общото събрание са изпратени на електронната поща на членовете на Асоциацията.
Председателят запозна членовете на Общото събрание с предоставената позиция на
държавата за провеждане на редовното заседание по въпросите от Дневния ред, а именно:
С Решение № РД-02-14-123/16.02.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството – г-н Спас Попниколов не е предоставен мандат за провеждане на
заседанието по точка 4 от проекта за дневен ред.
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С Пълномощно № 26-00-1477/21.02.2017 г. от Министъра на околната среда и водите –
г-жа Ирина Костова е предоставен мандат за провеждане на заседанието по четирите точките
от проекта за дневен ред.
Предвид получените мандати /предоставената позиция на държавата/, г-н Сарандев
предложи на Общото събрание точка 4 от проекта за дневен ред, а именно: „Избор на
представител на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, за участие във всяка дискусия между КЕВР и ВиК
оператора, относно Бизнес плана за регулаторния период 2017-2021 г.“, да отпадне и да не се
разглежда като точка от дневния ред.
Председателят предложи редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по
ВиК Благоевград да се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за 2016 г.,
съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.
2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета за 2016 г. на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Благоевград, съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация.
3. Приемане на бюджета за 2017 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, съгласно чл. 21, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
4. Други.
Пристъпи се към гласуване на така предложения дневен ред, като представителят на
държавата и представителите на общините гласуваха по следния начин:
№ Членове на Асоциация по ВиК Гласували
Гласували
Гласували
Благоевград
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1 Държавата
за
2 Община Банско
за
3 Община Белица
за
4 Община Благоевград
за
5 Община Гоце Делчев
за
6 Община Гърмен
за
7 Община Разлог
за
8 Община Симитли
за
9 Община Струмяни
за
10 Община Якоруда
за
С 10 /десет/ гласа – „ЗА“, представляващи 100 % от гласовете на присъстващите с право
на глас, 0 /нула/ гласа – „ПРОТИВ“, и 0 /нула/ гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД, гр. Благоевград прие предложения дневен ред.
Работата на заседанието започна по точка 1 от дневния ред: „Приемане на годишен
отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за 2016 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т.
10 от Закона за водите.“
Г-н Сарандев даде думата на главния секретар на Асоциацията по ВиК Благоевград да
докладва по т. 1 от дневния ред. Г-жа Динкова информира членовете на Общото събрание, че
отчета за дейността на Асоциацията за предходната година е изготвен на основание чл. 16, т. 3
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от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
Асоциацията по ВиК чрез Общото събрание приема годишния отчет за дейността си на
основание чл. 198, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.
Г-жа Динкова припомни на присъстващите, че годишният отчет за дейността на
Асоциация по ВиК Благоевград е изпратен на всички членове на Асоциацията с материалите за
провеждане на заседанието, както и на Министъра на регионалната развитие и
благоустройството. След това тя запозна членовете на Общото събрание с отчета за дейността
на Асоциация по ВиК Благоевград за 2016 г.
Председателят даде думата на членовете на Общото събрание на Асоциацията за
въпроси, мнения и предложения към т.1 от дневния ред.
Г-жа Капитанова попита отговорено ли е на всяка от постъпилите жалби и изпратени ли
са до ВиК оператора?
В отговор г-жа Динкова обясни, че всички постъпили жалби в Асоциация по ВиК
Благоевград са изпратени на ВиК оператора, за извършване на проверка. За резултатите от
направените проверки по постъпилите жалби са изпратени писмени уведомления до
жалбоподателите.
Г-жа Капитанова постави въпрос относно Плана за действие при аварии, който се
изготвя от ВиК Оператора, на основание чл.13.1., буква „б“ от Договора за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги
на потребителите. Тя предложи общините, членове на Асоциацията по ВиК Благоевград да
дадат свои предложения относно реда и контрола при възстановяване на пътни настилки след
аварийни ремонти по мрежите. Г-жа Динкова уточни, че след съгласуване същите ще бъдат
допълнени в Плана за действие при аварии на ВиК оператора.
Г-н Сарандев предложи на членовете на Общото събрание да поставят своите въпроси и
предложения за обсъждане в точка 4 от дневния ред на заседанието – „Други“.
Пристъпи се към гласуване по т. 1 от дневния ред, като представителят на държавата и
общините гласуваха по следния начин:
№ Членове на Асоциация по ВиК Гласували
Гласували
Гласували
Благоевград
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1 Държавата
за
2 Община Банско
за
3 Община Белица
за
4 Община Благоевград
за
5 Община Гоце Делчев
за
6 Община Гърмен
за
7 Община Разлог
за
8 Община Симитли
за
9 Община Струмяни
за
10 Община Якоруда
за
Г-н Валери Сарандев обяви решение по т. 1 от дневния ред:
На основание чл. 198в, ал.9 от Закона за водите, с 10 /десет/ гласа – „ЗА“,
представляващи 100 % от гласовете на присъстващите с право на глас, 0 /нула/ гласа –
„ПРОТИВ“, и 0 /нула/ гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Благоевград, прие решение: Приема годишния отчет за дейността на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Благоевград за 2016 г.
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Работата на заседанието продължи по точка 2 от дневния ред: „Приемане на отчета
за изпълнение на бюджета за 2016 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, съгласно чл. 26, ал. 3
от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация“.
Съгласно Правилника, отчетът за изпълнението на бюджета, ведно с подробна
обосновка за необходимостта от извършените разходи се приема от Общото събрание.
Г-н Сарандев даде думата на г-н Радев – финансов експерт на Асоциацията, да докладва
по т. 2 от дневния ред. Г-н Радев запозна присъстващите с отчета за изпълнение на бюджета за
2016 г. на Асоциацията по ВиК Благоевград и обяснителната записка към него.
Председателят на Асоциацията даде думата на членовете на Общото събрание за
въпроси, мнения и предложения към т.2 от дневния ред.
Кметът на община Банско зададе въпрос относно непреведените от общините вноски
към бюджета на Асоциацията за 2016 г., както и за вноските-дарения за 2015 г.
В отговор г-н Радев обясни, че вноски-дарения са гласувани само към бюджета на
Асоциацията за 2015 г., които до момента не са преведени от общините Сатовча, Струмяни и
Гоце Делчев. Очакването му е в кратки срокове да бъдат преведени и дължимите вноски за
2016 г. от община Сатовча и община Струмяни.
Пристъпи се към гласуване по точка 2 от дневния ред, като представителят на държавата
и общините гласуваха по следния начин:
№ Членове на Асоциация по ВиК Гласували
Гласували
Гласували
Благоевград
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1 Държавата
за
2 Община Банско
за
3 Община Белица
за
4 Община Благоевград
за
5 Община Гоце Делчев
за
6 Община Гърмен
за
7 Община Разлог
за
8 Община Симитли
за
9 Община Струмяни
за
10 Община Якоруда
за
Г-н Сарандев обяви решение по т. 2 от дневния ред:
На основание чл. 198в, ал.9 от Закона за водите, с 10 /десет/ гласа – „ЗА“,
представляващи 100 % от гласовете на присъстващите с право на глас, 0 /нула/ гласа –
„ПРОТИВ“, и 0 /нула/ гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Благоевград, прие решение: Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2016 г. на
Асоциацията по ВиК Благоевград.
Пристъпи се към разглеждане на точка 3 от дневния ред: „Приемане на бюджета за
2017 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация“.
Съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 1, и ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация бюджетът на асоциацията се
приема на редовно заседание на общото събрание не по-късно от 60 дни след приемане на
постановлението за изпълнение на държавния бюджет за съответната година, като не по-късно
от 30 дни от приемането на постановлението за съответната година Министърът на
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регионалното развитие и благоустройството уведомява председателя на асоциацията за
окончателния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията.
Предвид цитираните разпоредби и уведомителното писмо от МРРБ, окончателният
размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК Благоевград за 2017 г., е 15
000 лева.
Г-н Сарандев даде думата на финансовия експерт на Асоциацията да докладва по т. 3 от
дневния ред. Г-н Радев запозна членовете на Общото събрание с проекта на бюджет за 2017 г.
на Асоциация по ВиК Благоевград.
Г-н Сарандев даде думата на членовете на Общото събрание за въпроси, мнения и
коментари към т.3 от дневния ред. Тъй като такива нямаше, предложи да бъде подложена на
гласуване т.3 от дневния ред. Пристъпи се към гласуване по т. 3 от дневния ред, като
представителят на държавата и общините гласуваха по следния начин:
№ Членове на Асоциация по ВиК Гласували
Гласували
Гласували
Благоевград
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1 Държавата
за
2 Община Банско
за
3 Община Белица
за
4 Община Благоевград
за
5 Община Гоце Делчев
за
6 Община Гърмен
за
7 Община Разлог
за
8 Община Симитли
за
9 Община Струмяни
за
10 Община Якоруда
за
Г-н Сарандев обяви решение по т. 3 от дневния ред:
На основание чл. 198в, ал.9 от Закона за водите, с 10 /десет/ гласа – „ЗА“,
представляващи 100 % от гласовете на присъстващите с право на глас, 0 /нула/ гласа –
„ПРОТИВ“, и 0 /нула/ гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Благоевград, прие решение:
1. Приема Бюджета на Асоциация по ВиК Благоевград за 2017 г., при вноска на
държавата в бюджета – 15 000 лв.
2. Вноските на общините – членове на Асоциацията са в размер, определен въз
основа на вноската на държавата по т. 1 от решението и процентното съотношение на
гласовете на членовете на общото събрание, както следва:
Размер на вноската,
лв.

Община Банско

% съотношение на гласовете
в Асоциация по ВиК - Благоевград
3,81%

Община Белица

2,89%

1236,56

Община Благоевград

22,51%

9646,46

Община Гоце Делчев

9,08%

3890,92

Община Гърмен

4,35%

1866,11

Община Разлог

5,99%

2565,79

Община Сатовча

4,49%

1923,79

Община Симитли

4,15%

1779,17

Община Струмяни

1,68%

719,74

Член на Асоциацията

1634,92
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Община Хаджидимово
Община Якоруда
Общо

2,93%
3,12%
65,00%

1256,99
1336,71
27857

3. Членовете на Асоциацията следва да внесат своите вноски в бюджета на
Асоциацията не по-късно от 2 месеца от неговото приемане.
По точка 4 от дневния ред - „Други“:
Членовете на Общото събрание бяха информирани, че непосредствено преди
заседанието ВиК оператора е внесъл в деловодството на Асоциацията по ВиК Подробна
инвестиционна програма за 2017 г., за съгласуване от Асоциацията по ВиК. С оглед на
изложеното, така представената от „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград Подробна инвестиционна
програма за 2017 г. ще бъде изпратена по електронните пощи на общините, за предложения и
коментари.
В тази връзка и предвид необходимостта от обсъждане и на други въпроси с ВиК
оператора, членовете на Общото събрание определиха дата за провеждане на работна среща
съвместно с представители на ВиК оператора. Кметовете на общините поеха ангажимент да
изпратят своите въпроси и предложения по електронната поща на Асоциация по ВиК
Благоевград.
На редовното заседание на Общото събрание отново се постави въпроса за
присъединяване на общините Петрич, Сандански и Кресна към Асоциация по ВиК Благоевград,
с цел осигуряване възможност на всички общини на територията на област Благоевград, за
достъп до европейско финансиране чрез действащите оперативни програми за изпълнение на
проекти, касаещи ВиК инфраструктурата.
Предвид неосъщественото до момента консолидиране на общините от Област
Благоевград, Председателят на Асоциацията предложи от името на всичките й членове да бъде
изпратена Декларация до Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието и храните, с
предложение за осигуряване на механизми, които да предоставят възможност на общините,
членове на Асоциацията, за осигуряване на средства за инвестиции във ВиК инфраструктурата
и обезпечаване на населението от качествени и достъпни услуги по ВиК.
След изчерпване на въпросите от дневния ред г-н Сарандев закри редовното заседание
на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград.
Протоколът се състави в три еднообразни екземпляра. Екземпляри от същия ще бъдат
изпратени на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на Министъра на
околната среда и водите и на Председателите на общинските съвети, съгласно чл. 198е, ал. 6 от
Закона за водите.
Неразделна част от протокола съставлява – Регистрационна форма на присъстващите на
редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК БЛАГОЕВГРАД: /п/
ВАЛЕРИ САРАНДЕВ
Областен управител на област Благоевград
ПРОТОКОЛИРАЛ И ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: /п/
ЕКАТЕРИНА ДИНКОВА
Главен секретар на Асоциация по ВиК Благоевград
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