АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД, ГР. КЮСТЕНДИЛ

ПРОТОКОЛ
№ РД-18-50/04.12.2018 г.

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД, ГР. КЮСТЕНДИЛ

Днес 04.12.2018г. в сградата на Областна администрация Кюстендил, ул. „Демокрация“
№ 44, в заседателната зала на 4 етаж, от 13:00 часа се проведе извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил.
С покана изх. № 08-00-30/01.11.2018 г. на заседанието на Общото събрание бяха
поканени всички кметове на общините – членове на Асоциацията.
На основание чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация(ПОДАВИК), заседанието на Общото събрание се
председателства от Председателя на АВиК – Кюстендил и Областен управител г-н Виктор
Янев, който е и упълномощен представител на държавата в настоящето събрание, с
упълномощаване от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и
Министерство на околната среда и водите (МОСВ). От членовете на АВиК, на заседанието
присъстваха кметове и упълномощени представители, както следва:
1. инж. Росица Плачкова – Заместник кмет „Инвестиционна политика“ на Община
Кюстендил, упълномощен представител на Община Кюстендил;
2. инж. Методи Чимев – Кмет на община Дупница;
3. г-жа Детелина Борисова - Заместник кмет на Община Бобов дол, упълномощен
представител на Община Бобов дол;
4. инж. Христо Васев – Експерт „Контрол по строителството“ при Община Невестино,
упълномощен представител на Община Невестино;
5. г-н Костадин Грозданов – Старши специалист „Благоустрояване“ при
Кочериново, упълномощен представител на Община Кочериново;

Община

6. г-н Радко Петрунов – Кмет на Община Трекляно.
Отсъстващи от заседанието членове на Асоциацията и без изпратени упълномощени
представители са: Община Бобошево – по неизвестни причини и Община Рила, като
последните представиха решение от Общински съвет – Рила с положително гласуване по
двете точки от дневния ред, за сведение на Общото събрание, но определеният представител е
възпрепятстван да присъства във връзка с възникнали важни и неотложни ангажименти към
определената дата и час.
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Съгласно чл. 12, ал. 4, и ал. 5 от ПОДАВИК, като гости присъстват представители на
общините – членове на Асоциацията и представители на ВиК оператора, които на основание
ал. 6 може да бъдат изслушвани по въпросите на дневния ред, а именно:
1. г-н Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница ;
2. инж. Георги Георгиев – Управител на „Кюстендилска вода“ ЕООД;
3. г-н Илия Илиев – Управител на „ВиК - Дупница“ ЕООД.
Председателят на Асоциацията уведоми, че съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите,
заседанията на Общото събрание на АВиК са редовни, ако на тях присъстват представители
на държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети или 66,67 % от всички
гласовете в Общото събрание и че решенията на Общото събрание на Асоциацията се взимат с
мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите членове на Асоциацията, съгласно
чл. 198в, ал.9 от ЗВ.
Направена бе персонална проверка на присъстващите и пълномощията им за
гласуване, от която се установи, че надлежно упълномощени от съответните Общински съвети
са представителите на Община Кюстендил, Община Дупница, Община Невестин, Община
Бобов дол, Община Кочериново и Община Кочериново и Община Трекляно.
Осъществи се регистрация на членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
чрез саморъчно попълване от присъстващите с право на глас на приложения списък по
образец, в който се посочват имената, длъжността им, както и броят на упражняваните от тях
гласове, съгласно чл. 12, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация. Като упълномощени и с право на глас за приемане на решения
се регистрираха следните мандатоносители:


Представител на държавата с процент на участие 35 % - Виктор Янев, Областен
управител на Област Кюстендил и Председател на АВиК –Кюстендил, упълномощен с
Решение № РД-02-14-1194/22.1.2018 г. от МРРБ – без даден мандат по т. 3от дневния
ред и Пълномощно № 15-0017/27.11.2018 г. от МОСВ;



Представител на Община Кюстендил с процент на участие 30,54 % - г-жа Росица
Плачкова – Зам. кмет „Инвестиционна политика“ на Община Кюстендил с Решение №
927/29.11.2018 г., Протокол № 39/29.11.2018 г. на ОбС Кюстендил;



Представител на Община Дупница с процент на участие 22,64 % - инж. Методи Чимев
– Кмет на Община Дупница с Решение № 168/30.11.2018г., протокол №12/30.11.2018г.
на Общински съвет Дупница;



Представител на Община Бобов дол с процент на участие 4,56 % - г- жа Детелина
Борисова – Заместник кмет на Община Бобов дол с Решение № 216/29.11.2018г.,
протокол №11/29.11.2018г. на Общински съвет Бобов дол;



Представител на Община Невестино с процент на участие 1,42 % - инж. Христо Васев
– Експерт „Контрол по строителството“ при Община Невестино с Решение №
378/30.11.2018 г., Протокол № 9/30.11.2018 г. на ОбС Невестино;



Представител на Община Кочериново с процент на участие 2,62% - г-н Костадин
Грозданов – Старши специалист „Благоустрояване“ при Община Кочериново с
Решение № 111/19.11.2018 г., Протокол № 16/19.11.2018 г. на ОбС Кочериново;
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Представител на Община Трекляно с процент на участие 0,32 % - г-н Радко Петрунов
– Кмет на Община Трекляно с Решение № 101/29.11.2018г., протокол №12/29.11.2018г.
на Общински съвет Трекляно.

С присъствието на мандатоносителите: представител на Община Кюстендил – 30,54
%, Община Дупница – 22,64%, Община Бобов дол – 4,56%, Община Кочериново – 2,62%,
Община Невестино 1,42 %, Община Трекляно – 0,32% и Държавата – 35 %, общият процент на
присъстващите на Общото събрание е 97,10 %, с което е налице кворум - повече от
необходимите две трети или 66,67 % от всички гласовете в Общото събрание, с което
изискването на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите /ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ за редовност на
заседанието е спазено. Позицията на държавата по въпросите от дневния ред е съгласувана с
Министъра на регионалното развитие и благоустройството – г-жа Петя Аврамова и
Министъра на околната среда и водите – г-н Нено Димов, в съответствие с техните
компетенции, а Областният управител на област Кюстендил, в качеството си на Председател
на Асоциацията, е получил мандат и от двамата министри да представлява държавата на
извънредното заседание на Асоциацията.
След приключване процедурата по регистрацията и отчитане на горепосочените
резултати, заседанието бе обявено за редовно и за открито. По предложение на Председателя
г-н Янев, поради отсъствие на Главния секретар, г-жа Мариана Димитрова – Финансов
експерт и главен счетоводител на Асоциацията, се приема да изпълнява функциите на
преброител и протоколист на заседанието.
Председателят на заседанието г-н Янев уведоми, че в срока по чл. 11, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от
членовете на Асоциацията по ВиК не са постъпили искания за включването на допълнителни
въпроси за обсъждане по предложения с покана изх. № 08-00-3/01.11.2018 г. дневен ред и
представените за разглеждане материали: проект на Допълнително споразумение № 1 /ведно с
включените към него приложения/ към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги (ДОГОВОРА) и проект на бюджет за 2019г. на АВиК- Кюстендил, ведно с приложена
обяснителна записка, чрез които се обосновава размера на препоръчителната вноска на
държавата в бюджета на Асоциацията за следващата финансова година, г-н Янев предложи
да се пристъпи към гласуване на предложения дневен ред на Общото събрание, както следва:
1. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 /ведно с
включените към него приложения/ към Договора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги (ДОГОВОРА), между Асоциация по ВиК – Кюстендил и
оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД, което да уреди отношенията им по повод
присъединяването на територията на община Дупница към обособената територия,
обслужвана от оператора, както и
- приемане решение за упълномощаване
Председателя на Асоциация по ВиК - Кюстендил да го подпише от името на
Асоциацията;
2. Приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“
ЕООД, гр. Кюстендил за 2019 г, в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди/ лв., на
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основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация;
3. Други.
След проведено гласуване предложеният проект на дневен ред за провеждане на
заседанието бе приет с единодушие ( 100% ) от присъстващите мандатоносители - членове на
АВиК – Кюстендил, които осигуряват изискването за мнозинство съгласно чл. 198в, ал. 9, с
което Общото събрание прие предложеният проект, да бъде дневен ред на заседанието.
Преминавайки към първа точка от дневния ред Председателят обяви, че може да се
пристъпи към изразяване на мнения и становища по предложения проект на Допълнително
споразумение № 1 /ведно с включените към него приложения/ към Договора и предостави
думата на присъстващите членове на Общото събрание за изказвания. Той допълни, че по
електронните пощи с изх. № 08-00-30(1)/12.11.2018г. за сведение е изпратен отново проекта за
допълнително споразумение с направени незначителни корекции във връзка с искане на ВиК
оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД, касаещи следните аспекти: в „Предмет на
допълнителното споразумение“ - промяна в срока, през който „Кюстендилска вода“ ЕООД и
„ВиК-Дупница“ ЕООД, да уредят правния и фактически ред, по който „Кюстендилска вода“
ЕООД ще започне да изпълнява задълженията си като Оператор и на територията на община
Дупница, като срокът бе променен от едномесечен на тримесечен; в чл. 7, §6 от
Заключителните разпоредби е уточнена и допълнена стойността на сумата, която
„Кюстендилска вода“ ЕООД трябва да довнесе към учредената в полза на АВиК банкова
гаранция за изпълнение на задължителното ниво на Инвестициите за първия петгодишен
период на Договора – периода на нейната валидност, изтичащ на 01.05.2021г. Направените
промени са незначителни и не противоречат на основната цел за сключване на
Допълнителното споразумение, а именно - датата на фактическото започване на дейности по
предоставяне на ВиК услуги от Оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД на присъединената
територия на община Дупница, не се променя и остава 01.01.2020г.
Председателят на събранието и Председател на АВиК – Кюстендил даде думата на
присъстващите членове на Асоциацията за изказване на мнения, становища и въпроси по
първа точка от дневния ред.
Поради липса на изказвания по първа точка от дневния ред, Председателят обяви
режим на гласуване. Присъстващите на заседанието мандатоносители гласуваха, както следва:
Гласували

Гласували

Гласували

"ЗА"

"Против"

"Въздържал
се"

35.00
30.54
22.64
4.56
2.62
1.42
0.32
97.10

0
0
0
0
0
0
0
0.00

0
0
0
0
0
0
0
0.00

Членове на Асоциация по В и К -Кюстендил

1
2
3
4
5
6
7

Представител на държавата
Представител на община Кюстендил
Представител на община Дупница
Представител на община Бобов дол
Представител на община Кочериново
Представител на община Невестино
Представител на община Трекляно
Общо:

След проведеното гласуване резултатите са следните:
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гласували „ЗА“ – 7 гласа – 97,10 % от всички гласове на Общото събрание и 100% от
присъстващите упълномощени да гласуват, съответно представляващи повече от три
четвърти – 72,83 % от гласовете на присъстващите членове, каквито са разпоредбите на
чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите,



„ПРОТИВ“ – няма,



„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма,

или със 100% от присъстващите мандатоносители, по първа точка от дневния ред Общото
събрание взе
РЕШЕНИЕ №7
Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема решение за сключване на
Допълнително споразумение № 1 - / ведно с включените към него приложения / към
Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията
и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциация по ВиК
– Кюстендил и оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД, което да уреди отношенията им
по повод присъединяването на територията на община Дупница към обособената
територия, обслужвана от оператора и упълномощава Председателя на Асоциация по
ВиК - Кюстендил да го подпише от името на Асоциацията.
Г-н Янев обяви, че приетото Допълнително споразумение към ДОГОВОРА с ВиК
оператора „Кюстендилска вода“ ще бъде подписано непосредствено след приключване на
настоящото заседание на Общото събрание.
По нататък заседанието продължи с разглеждане на втора точка от дневния ред „Приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил
за 2019 г, в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди/ лв., на основание чл. 20, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;
Председателят на заседанието призова присъстващите за провеждане на изказвания,
становища и мнения по изпратените писмени материали по втора точка.
Поради липса на изказвания от страна на присъстващите представители на
публичните собственици на заседанието на общото събрание, се пристъпи към процедура по
гласуване предложението за вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за следващата
финансова година. Отчетено бе гласуване, както следва:
Гласували

Гласували

Гласували

"ЗА"

"Против"

"Въздържал
се"

35.00
30.54
22.64
4.56
2.62
1.42
0.32
97.10

0
0
0
0
0
0
0
0.00

0
0
0
0
0
0
0
0.00

Членове на Асоциация по В и К -Кюстендил

1
2
3
4
5
6
7

Представител на държавата
Представител на община Кюстендил
Представител на община Дупница
Представител на община Бобов дол
Представител на община Кочериново
Представител на община Невестино
Представител на община Трекляно
Общо:
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След проведеното гласуване резултатите са следните:


гласували „ЗА“ – 7 гласа – 97,10 % от всички гласове на Общото събрание и 100% от
присъстващите упълномощени да гласуват, съответно представляващи повече от три
четвърти – 72,83 % от гласовете на присъстващите членове, каквито са разпоредбите на
чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите,



„ПРОТИВ“ – няма,



„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма,

или със 100% от присъстващите мандатоносители, по втора точка от дневния ред Общото
събрание взе
РЕШЕНИЕ №8
На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, приема
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2019 г.
да бъде 17000 лв. /седемнадесет хиляди лева/.

Председателтващият заседанието обяви пристъпването към трета точка от дневния
ред – „Други“ и призова присъстващите да споделят мнения, становища и въпроси.
Г-н Янев постави началото със свое изказване, с което напомни, че има неплатени
вноски от членовете на АВиК в бюджета на Асоциацията. Той анализира вземанията на
Асоциацията от общините по периоди на възникване и изнесе данни за всяка община по
отделно, както следва: Община Кюстендил - 20 083.00 лв. ; Община Бобов дол - 3 000.00лв.,
Община Кочериново – 6267,37; Община Рила – 2549,11 лв.; Община Бобошево – 285,00 лв.;
Община Невестино – 934,00 лв. и Община Трекляно – 210,00 лв. В допълнение г-н Янев
обърна внимание върху най – старите неплетени вземания и поясни, че неплатените вноски в
бюджета на Асоциацията от Община Кочериново са от четири години, на Община Рила от
три години и на Община Бобошево също от три години.
Във връзка с публикувани в медиите изявления на кмета на община Бобошево от
последната сесия на Общински съвет - Бобошево, г-н Янев опроверга фактите, с които г-н
Маринов обвинява Асоциацията по ВиК и в частност Областният управител в упражняване на
геноцид спрямо населението на община Бобошево. Относно твърдението на кмета, че
населението на общината, като абонати на водното дружество „плащат за нещо, което не се
изпълнява като задължение от дружеството и от областния управител в продължение на
години“, г-н Янев заяви, че таксата събирана от „Кюстендилска вода“ ЕООД на територията
на община Бобошево, е такса за услугата по доставка на питейна вода, докато „такса канал“
там не се инкасира, защото канализационните услуги се изпълняват от самата Община. Не
може да се очаква да се поддържа и стопанисва канализационната мрежа в Бобошево и селата
от водния оператор, и той да подобри окаяното ѝ състояние при положение, че цялата
канализационна мрежа в община Бобошево е собственост на Общината и не е предоставена по
законов ред с приемателни комисии на ВиК оператора за поддържане и експлоатация и по
тази причина не може да се обвинява водния оператор в безхаберие по отношение на
стопанисването на канализацията. По отношение на изявлението на кмета Маринов, че във
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„водната Асоциация пет длъжностни лица получават космически заплати“, г-н Янев поясни,
че това не отговаря на истината и че към момента служителите на АВиК – Кюстендил са
трима заедно с председателя. От регламентираните по закон три бройки щатни длъжности са
назначени двама служители на трудов договор и това са: главен секретар и фин. експерт –
главен счетоводител. Главният секретар е в отпуск по майчинство, а съгласно ЗВ и
правилника за организация дейността на асоциациите по ВиК, председателят на Асоциацията
не получава никакво възнаграждение от бюджета на Асоциацията за това, че я ръководи и
представлява държавата в нея.
Инж. Плачкова – представител на Община Кюстендил отправи запитване относно това,
дали се водят и до къде са стигнали преговорите с Община Сапарева баня за присъединяване
към Асоциацията по ВиК, с оглед перспективите за сформиране на една консолидирана
територия с единен ВиК оператор.
Г-н Янев отговори, че са водени преговори през 2016г., както и преди няколко месеца
с кмета на община Сапарева баня, но решението трябва да се вземе от Общински съвет.
Провеждана е и среща с гражданското общество, на която населението е показало, че не
желае да влезе в Асоциацията поради редица причини. Очаква се да се промени това мнение
като се осъзнае ползата от консолидирането, а за пример г-н Янев посочи, че регионалните
прединвестиционни проучвания за четиринадесет консолидирани общности в страната вече
са приключили, изработени са т. н. РПИП за тях, на стойност 1,56 млрд. лв. и към тях вече
текат финансови средства. Малките ВиК оператори няма да издържат на изискванията, които
се налагат от ЗВ и ПУРБ във връзка с необходимостта от постигане на множество
задължителни законови критерии. Г-н Янев предположи, че общинското ръководство и
ръководството на общинския ВиК оператор в Сапарева баня ще проявят разум и сами ще
пожелаят да се присъединят към Асоциацията, с оглед на това като една консолидирана
територия, с един общ оператор да може да се кандидатства за европейско финансиране и да
може Сапарева баня да се превърне в един съвременен и отговарящ на европейските
регламенти курортен и туристически център.
Инж. Плачкова - представител на община Кюстендил, отправи питане и относно това,
дали държавата обмисля мерки да финансира проекти по ВиК в общини, където няма
постигната пълна консолидация, за такива като нас, които фактически сме заложници на една
община.
Водени са разговори и с Министерство на регионалното развитие по отношение на
това, ако евентуално нямаме присъединяване на Сапарева баня, дали ще може да разчитаме на
някакъв финансов ресурс от държавата и имаме уверението на министерството, че ще
получим такъв, каза г-н Янев. Имаме уверението на МРРБ, че там където няма консолидирани
територии и няма един общ ВиК оператор, ще се подсигуряват средства от държавния бюджет
за инвестиране във ВиК мрежи и съоръжения. Заложените в генералните планове за нашата
обособена територия средства няма да може да се осигурят като цяло от държавния бюджет,
но за неконсолидираните територии министерството ще предприема мерки, с които
приоритетно ще се цели покриване изискванията на регламентите на ЕС по отношение на
пречиствателните станции, ВиК мрежата и подобряване качеството на услугите. Съгласно
генералния план за нашата област без община Сапарева баня, сумата необходима за
изпълнение и подобряване на водоснабдителните и канализационни услуги е около 55-56 млн.
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лв. А на въпроса на инж. Плачкова, дали ще се финансира дружеството или общината със
средствата от държавния бюджет, г-н Янев отговори, че при финансиране на обекти, които ще
бъдат общинска собственост - ще се финансират общините, а ако е необходимо да се
финансират обекти обхващащи две или повече общини – ще се финансира ВиК оператора.
Инж. Чимев – Кмет на община Дупница постави въпроса, кога ще бъде изготвен бизнес
– план от ВиК оператора и кога същият ще бъде обект на коментари.
В отговор г-н Янев каза, че бизнес – план на ВиК оператора ще бъде изготвен и
представен за разглеждане от членовете на АВиК през следващата година.
Засягайки различните степени на необходимост за отделните общини от инвестиране на
средства за реконструкция на водопроводните и канализационни мрежи и съоръжения, инж.
Чимев отправи запитване относно реда и начин, по който ще се регламентира режима на
разпределението на финансовия ресурс и инвестиционните намерения на оператора.
По повод поставеното запитване г-н Янев поясни, че практиката макар и нова за
Асоциацията се изразява в ежегодното изготвяне от ВиК оператора на подробни
инвестиционни програми по общини, които се утвърждават на заседание на общото събрание
на АВиК м началото на всяка календарна година. Преди това обаче предложената подробна
инвестиционна програма за съответната година се предоставя на всяка община по отделно за
разглеждане, след което се организират съвместни работни срещи с експертни представители
на оператора и общините, на които се коментират предложените инвестиционни обекти от
ВиК оператора, като най – запознат с нуждите за реконструиране на ВиК мрежите и
съоръженията. На съвместните работни срещи представителите на общините излагат своите
мнения и становища, коментират се, постига се договореност, за да може се постигне
изработване на действаща и работеща инвестиционна програма, т. е. там където е найналежащо да се вложат средства в една община за сметка да друга или при компенсиране в
друга година, но всичко това при постигнато пълно единодушие. Независимо от това, че
гласовете на общините се определят на база население, трябва да се спазва правилото на
експертните преценки, да се насочат и да се финансират средства там, където има най –
належаща необходимост. Няма да се делят общините на малки и на големи, всички общини са
членове на Асоциацията и е добре, и за напред да се продължи да се прилага този експертен
подход, за постепенно удовлетворяване на всички общини.
Инж. Георгиев – Управител на „Кюстендилска вода“ ЕООД изказа своето становище,
че с изпълнението на обектите предвидени в четиринадесетте РПИП в консолидираните
обособени територии, дисбаланса в качеството на ВиК услугите в страната ще стане много
голям, защото в тези територии ВиК мрежата ще се подмени почти изцяло. Това дава надежда,
че държавата ще помага и в неконсолидирани територии като нашата, които имат желание и
са показали, че искат да следват модела за развитие на ВиК сектора, предлаган от държавните
органи, отбелязвайки, че и до сега са предоставяни такива средства от МРРБ. Той продължи
акцентирайки върху необходимостта от реконструкция на В и К мрежите в община
Дупница, които са много стари и се нуждаят от пълна подмяна, и изрази увереност, че
съвместно с г-н Илиев – управител на „ВиК – Дупница“ ЕООД, в оперативен порядък ще
разработят предложения за инвестиционни обекти, които ще бъдат включени в бизнес – плана
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на дружеството за следващите години, през които оператора ще започне фактически да
извършва ВиК услуги и на територията на община Дупница.
По - нататък разговорите продължиха отново по темата за присъединяването на община
Сапарева баня към АВиК – Кюстендил и за негативите, които членовете на Асоциацията по
ВиК търпят от това, че консолидирането на обособената територия, обслужвана от оператора
„Кюстендилска вода“ ЕООД не е пълно и не обхваща цялата територията на област
Кюстендил. Като основен проблем бе изтъкнат факта за уеднаквяване цената на водата за
цялата територия, което за населението на новоприсъединяващи се общини като Дупница или
евентуално Сапарева баня е драстично високо. Цената на водата, с която функционира ВиК
оператора на територията на община Дупница, от години не отговаря на необходимите
разходи на дружеството - оператор, по сведение на управителя му и предстоящото покачване
на тази цена трябва да се аргументира пред абонатите с потребността от рехабилитация и
подмяна на мрежата, чрез посочване на конкретни инвестиционни обекти във ВиК мрежите
и съоръженията на територията на общината, заяви Кметът на община Дупница инж. Чимев.
В допълнение към започнатия дебат, бе изтъкнато, че поради факта, че община
Сапарева баня не се е присъединила към Асоциацията по ВиК, сега търпи негативи и не е
получила финансиране по линия на ПУДООС и други касаещи МОСВ и МРРБ. Споделена бе
необходимостта от провеждане на широка разяснителна кампания сред населението на
общината относно това, че качеството на предоставяните ВиК услуги от общинския оператор
не отговарят на европейските изисквания за качество на услугите за един модерен курортен и
туристически център, в който питейната вода трябва да се пречиства от пречиствателна
станция за питейни води и да отговаря на определени стандарти. Засегнат бе и въпроса за
отвеждането на отпадъчните води и пречистването им, за отсъствието на ПСОВ, заради което
държавата ще търпи огромни санкции от Европейската комисия по неизпълнение
изискванията на Регламента за градските пречиствателни станции и Регламента за опазване на
речните басейни. Община Сапарева баня не може сама да постигне съответствие с
европейските регламенти, защото с ниските цени на водата, които събира общинският ВиК
оператор не може да подсигури огромният финансов ресурс, който е необходим за
финансиране изглаждането на такива пречиствателни станции. Това може да се осъществи
само с кандидатстване по програми за европейско финансиране, ако се присъедини към
Асоциацията по ВиК и се постигне пълна консолидация в областта с един общ ВиК оператор,
който да може да кандидатства за европейско финансиране.
В заключение всички присъстващи се обединиха около мнението, че трябва да има
коректност и съгласуваност при разпределянето на ресурсите и подбора на инвестиционните
намерения, да се приоритизират експертните решениея на ВиК оператора, а крайните решения
да се взимат в условията на консенсус между членовете.
Поради изчерпване на дневния ред и приключване на изказванията, Председателят
благодари на присъстващите за тяхното участие, след което на база приетото решение по
точка първа от дневния ред на настоящото заседание на Общото събрание на АВиК –
Кюстендил, се пристъпи към подписване на Допълнително споразумение № 1 към Договора за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне
на ВиК услуги, между страните: Асоциация по ВиК – Кюстендил, представлявана от г-н
Виктор Янев – Председател на Асоциацията и „Кюстендилска вода“ ЕООД, представлявано
от инж. Георги Георгиев – Управител на ВиК оператора.
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На основание чл. 15, ал. 5, изречение второ от ПОДАВИК, екземпляри от протокола
да се изпратят на общинските съвети на общините – членове на Асоциация по ВиК –
Кюстендил, на Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на
околната среда и водите.
Неразделна част от настоящия протокол е списък на присъстващите, съгласно чл. 12,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........../ П /......………
ВИКТОР ЯНЕВ

съгл. ЗЗЛД

Областен управител и
Председател на АВиК – Кюстендил

Преброител на гласовете
и водещ протокола: .........../ П /......………

съгл. ЗЗЛД

Мариана Димитрова
Фин.експерт -гл.счетоводител
на АВиК – Кюстендил
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