Смолян, бул.“България”№14, тел.0301/ 60192,факс 0301/ 62333, e-mail: governor@region-smolyan.org; http://www.region-smolyan.org

ПРОТОКОЛ
№8
Днес 20.10.2016 г., в сградата на Областна администрация Смолян с адрес гр.
Смолян, бул. „България” №14 от 13:00 часа се проведе извънредно общо събрание на
Асоциация по ВиК с обособена територия Смолян, обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр.
Смолян.
Обхват на територията на Асоциация по ВиК с обособена територия Смолян,
включваща: община Смолян, община Баните, община Борино, община Девин, община
Доспат, община Златоград, община Мадан, община Неделино, община Рудозем и
община Чепеларе, обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян.




Дневен ред на Общото събрание:
1. Регистриране на присъстващите на Общото събрание
2. Откриване на Общото събрание от Областния управител на област Смолян,
Председател на същото по закон
3. Съгласуване на Бизнес план 2017-2021г. на „ВиК“ ЕООД гр. Смолян.
4. Обсъждане на бюджета за 2017г. а на Асоциация по ВиК - Смолян
5. Други

Изх. № .....................................

На Общото събрание присъстваха:
1. Недялко Славов – Областен управител на областСмолян;
2. За община Смолян – Николай Мелемов - кмет;
3. За община Баните – Милен Белчев - кмет;
4. За община Борино – Незиха Велиева - зам.- кмет;
5. За община Девин – няма представител;
6. За община Доспат – инж. Николай Велинов – нач. отдел „УТОС“;
7. За община Златоград – Мирослав Янчев - кмет;
8. За община Мадан – Бисер Минчев – секретар на Общината;
9. За община Неделино – няма представител;
10.За община Рудозем – Недко Кулевски – зам.-кмет;
11.За община Чепеларе – Славка Чакърова - кмет;
По покана на Председателя, на заседанието присъстваха също:
1. Инж. Мариян Николов – Управител на „ВиК“ ЕООД гр. Смолян
2. Инж. Николай Сираков – „ВиК, р-л н-ние ПТ“ към „ВиК“ ЕООД гр. Смолян

По т.1 от дневния ред. При пристигането си участниците и гостите се регистрираха в
регистрационната форма на присъстващите на редовно заседание на Общото събрание
на Асоциацията по ВиК – Смолян.
Председател на Асоциация по ВиК – Смолян – Недялко Славов
Преброител на кворума и гласовете – Люба Пеева, в съответствие с разпоредбите на
чл. 12, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация,
Протоколчик: Люба Пеева, главен секретар на Асоциацията по ВиК - Смолян
По т.2. от дневния ред. Откриване на Общото събрание от Областния управител на
област Смолян, Председател на същото по закон.
Г-н Славов уведоми присъстващите, че съгласно чл. 198в, ал.7 от Закона за
водите, заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК са редовни, ако на тях
присъстват представителите на държавата и общините, които притежават не по-малко
от три четвърти от всички гласове.
За тази цел г-н Славов направи персонална проверка на присъстващите и
пълномощията им за гласуване, като без пълномощно да гласуват по дневния ред от
Общински съвет са следните членове: за Община Баните – Милен Белчев - кмет, той е
само с право на съвещателен глас. За община Доспат присъства инж. Николай Велинов
– нач. отдел „УТОС“ без право на глас и без зачитане при броене на кворума, поради
липса на надлежно упълномощаване.
Представителите на Община Девин и Община Неделино не присъстват на
събранието.
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Процентното разпределение на присъстващите бе както следва:

35

Членове
Държава - представител
Областен управител
Община Смолян
Община Баните
Община Борино
Община Чепеларе
Община Рудозем
Община Златоград
Община Мадан

Разпределение на гласовете
съгласно преброяване на
населението 2011 г.
%
35
Николай Мелемов
Милен Белчев
Незиха Велиева
Славка Чакърова
Недко Кулевски
Мирослав Янчев
Бисер Минчев

22,13
2,63
1,94
4,12
5,38
6,58
6,55

65
84.33%
След проверка и преброяване на гласовете Председателя установи, че има
необходимия кворум за провеждане на събранието.
По т. 3 от дневния ред за Съгласуване на Бизнес план 2017-2021г. на „ВиК“
ЕООД гр. Смолян.
Председателя на Асоциацията запозна присъстващите с така предложения за
съгласуване Бизнес план от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян, като обърна по-обстойно
внимание на Инвестиционната програма, заложена в него от оператора, която е
свързана с задължителното ниво на инвестициите, заложено в Договора с Оператора.
Също така Председателя запозна в детайли присъстващите със заложените в
Бизнес плана цени и приходи от ВиК услуги на база анализ на социалната поносимост
на цената за периода, която от своя страна показва, че цената е под допустимите
стойности.
В изпълнение на договора за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията, и предоставяне на ВиК услуги, Операторът е предоставил
проект на Бизнес план 2017-2021г. в Асоциацията за съгласуване по реда на чл.6.4.(г) от
Договора.
Съответно в изпълнение на задължението си по чл.6.4.(д) проекта на Бизнес
план 2017-2021г. на „ВиК“ ЕООД гр.Смолян бе предоставен на членовете на
Асоциацията за разглеждане и становища от тяхна страна.
Общините – членове на Асоциацията, които имаха становище и направени
коментари по така предоставения проект на Бизнес план бяха Община Смолян, Община
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Златоград и Община Доспат. В изпълнение на Договора председателят е изпратил
горецитираните становища на Оператора, който по своя преценка може да ги включи и
отрази в Бизнес плана преди внасянето му в КЕВР за одобрение.
Както се вижда цялата процедура е извървяна стъпка по стъпка при спазване на
всички срокове, регламентирани както в Закона за водите, така и в Договора с
Оператора.
Председателя даде думата на присъстващите за изказвания и въпроси.
Поради липса на запитвания от страна на членовете се премина към гласуване на
т. 3 от дневен ред, а именно съгласуване на проект на Бизнес план 2017-2021г. на
„ВиК“ ЕООД гр. Смолян.
Представителят на държавата и общините гласуваха по следния начин:
№
1
2
3
4
5
6

Гласували
„ЗА”
Държава представител
Областен управител
Община Борино
Община Мадан
Община Чепеларе
Община Рудозем
Община Златоград

%

35
1,94
6,55
4,12
5,38
6,58

ОБЩО

59,58

Гласували
„ПРОТИВ”

Гласували
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Представителят на държавата и общините гласуваха по следния начин:
С 6 гласа „За”,“Против“ - няма,“Въздържал се“- няма. Представителят на Община
Смолян не гласува.
Предложението не се приема – с мнозинство от 59,58%

Р Е Ш Е Н И Е:
По т. 3 от Дневния ред: Асоциацията по ВиК с обособена територия Смолян,
обслужвана от „ВиК“ЕООД гр. Смолян не съгласува проект на Бизнес план 2017-2021г.
на „ВиК“ЕООД гр. Смолян.
Решението не е взето с необходимото и изискуемо по ЗВ мнозинство, а именно
на основание чл. 198в, ал. 9, решенията на общото събрание на асоциацията по В и К се
взимат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите по ал. 7, което в
конкретния случай представлява 63, 24% с изключение – решенията за промяна в
границите на обособената територия, които се приемат с единодушие Общото събрание
на Асоциацията по ВиК в обособена територия Смолян.
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По т. 4 от дневния ред: Обсъждане на бюджет за 2017г. на Асоциацията.
Председателят запозна членовете с проекта на Бюджет за 2017г. на Асоциацията
като обърна внимание на членовете за новата вноска на държавата, която да бъде
завишена от 15х.лв. на 20х.лв. на година в следствие на заложени по-големи суми за
работни заплати на служителите, от там и завишаване на разходите за осигуровки,
също така са заложени пари и за по граждански договори и не на последно място
разходи, необходими за застраховане на имуществото на Асоциацията.
Проект на Бюджет за 2017г. на Асоциацията бе изпратен на членовете за
предварително запознаване и разглеждане от тяхна страна.
Председателят даде думата на членовете на Асоциацията за обсъждане на
проекта на Бюджет за 2017г.Няма такива.
Председателят покани присъстващите да гласуват, съгласно дадените им
пълномищия от Общински съвет.
Представителят на държавата и общините гласуваха по следния начин:
№
1
2
3
4
5
6
7

Гласували
„ЗА”
Държава представител
Областен управител
Община Смолян
Община Борино
Община Мадан
Община Чепеларе
Община Рудозем
Община Златоград
ОБЩО

%

Гласували
„ПРОТИВ”

Гласували
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

35
22,13
1,94
6,55
4,12
5,38
6,58
81,71

Представителят на държавата и общините гласуваха по следния начин:
С 7 гласа „За”,“Против“ - няма,“Въздържал се“- няма
Предложението се приема – с мнозинство от 81,71%
Р Е Ш Е Н И Е:
По т. 3 от Дневния ред: Асоциацията по ВиК с обособена територия Смолян,
обслужвана от „ВиК“ЕООД гр. Смолян прие така предложения проект на Бизнес план
2017-2021г. на „ВиК“ЕООД гр. Смолян.
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Решението е взето с необходимото и изискуемо по ЗВ мнозинство, а именно на
основание чл. 198в, ал. 9, решенията на общото събрание на асоциацията по В и К се
взимат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите по ал. 7, с
изключение – решенията за промяна в границите на обособената територия, които се
приемат с единодушие Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена
територия Смолян, прие решението с необходимото мнозинство.
Поради изчерпване на дневния ред, председателя закри извънредното общо
събрание на Асоциация по ВиК с обособена територия Смолян, обслужвана от „ВиК“
ЕООД гр. Смолян.
Копие от протокола да се изпрати на общинските съвети на общините – членове
членове на Асоциацията, министъра на регионалното развитие и благоустройството и
министъра на околната среда и водите.
Неразделна част от настоящия протокол съставлява:
1. Приложение 1 – Проект на Бюджет за 2017г. на Асоциация по ВиК – Смолян;
2. Регистрационна форма на присъстващите на редовно заседание на общото
събрание на Асоциацията по ВиК с обособена територия Смолян, обслужвана от „ВиК“
ЕООД гр. Смолян.

НЕДЯЛКО СЛАВОВ
Областен управител на Област Смолян
Председател на Асоциацията по ВиК с
обособена територия Смолян, обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян.
Преброител на гласовете: ................................
Люба Пеева, главен секретар
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