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

ПРОТОКОЛ
№ РД-18-14/07.03.2019 г.

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

Днес 07.03.2019г. в сградата на Областна администрация Кюстендил, ул.
„Демокрация“ № 44, в заседателната зала на 4 етаж, от 13:30 часа се проведе редовно
заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил.
С покана изх. № 08-00-7/07.02.2019г. 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. Г-н Виктор Янев – Председател на АВиК – Кюстендил и Областен управител на
Областна администрация – Кюстендил;
2. инж. Росица Плачкова – Заместник кмет „Инвестиционна политика“ на Община
Кюстендил;
3. г-жа Елза Величкова - Кмет на Община Бобов дол;
4. г-н Крум Маринов – Кмет на Община Бобошево;
5. г-н Димитър Стаменков – Кмет на община Невестино;
6. г-жа Любка Йорданова – Заместник кмет на Община Кочериново;
7. г-н Радко Петрунов – Кмет на Община Трекляно.
От членовете на Асоциацията отсъстват представители на Община Дупница и
Община Рила.
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Съгласно чл. 12, ал. 4, и ал. 5 от ПОДАВИК, присъстват представители на общините
– членове на Асоциацията и представител на Областна администрация - Кюстендил, като
гости, които на основание ал. 6 може да бъдат изслушвани по въпросите на дневния ред:
1. г-н Росен Атанасов – Председател на Общински съвет - Невестино ;
2. г-жа Гергана Михайлова – Главен секретар на Областна администрация –
Кюстендил.
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.
Осъществи се регистрация на членовете на Общото събрание на Асоциацията по
ВиК чрез саморъчно попълване от присъстващите 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 ПОДАВИК. Регистрирани бяха следните присъстващи
представители на членовете на Асоциацията: Зам. Кмет на Община Кюстендил – 30,54 %,
Кмет на Община Бобов дол – 4,56%, Зам. кмет на Община Кочериново – 2,62%, Кмет на
Община Невестино 1,42 %, Кмет на Община Бобошево- 1,45 %, Кмет на Община Трекляно
– 0,32% и Държавата – 35 % . Общият процент на присъстващите на настоящото заседание е
75,91 % от членовете на Общото събрание, с което е налице кворум - повече от
необходимите две трети ( 66,67 % ) от всички гласовете в Общото събрание и изискването
на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите /ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ за редовност на
заседанието е спазено.
Направена бе персонална проверка и на пълномощията за гласуване, от която се
установи, че надлежно упълномощени от съответните Общинските съвети са
представителите на Община Кюстендил, Община Невестино, Община Бобов дол, Община
Кочериново и Община Трекляно. Не е изпълнено условието на чл. 5, ал. 6 от ПОДАВИК за
представителя на Община Бобошево, т. к не представя решение за упълномощаване от
Общински съвет Бобошево, във връзка предстоящото гласуване по точките от дневния ред.
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
редовното заседание на Асоциацията.
Като упълномощени и с право на глас за приемане на решения са следните
мандатоносители:


Представител на държавата с процент на участие 35 % - Виктор Янев, Областен
управител на Област Кюстендил и Председател на АВиК –Кюстендил, упълномощен
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с Решение № РД-02-14-184/26.02.2019 г. от МРРБ – без даден мандат по т. 5 от
дневния ред и Пълномощно № 15-00-17/28.02.2019 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
№ 991/28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г. на ОбС Кюстендил;



Представител на Община Бобов дол с процент на участие 4,56 % - г- жа Елза
Величкова – Кмет на Община Бобов дол с Решение № 12/28.02.2019г., протокол
№2/28.02.2019г. на Общински съвет Бобов дол;



Представител на Община Невестино с процент на участие 1,42 % - Димитър
Стаменков – Кмет на Община Невестино с Решение № 411/28.02.2019 г., Протокол
№ 2/28.02.2019г. на ОбС Невестино;



Представител на Община Кочериново с процент на участие 2,62% - г-жа Любка
Йорданова – Зам. кмет на Община Кочериново с Решение № 17/01.03.2019 г.,
Протокол № 4/01.03.2019 г. на ОбС Кочериново;



Представител на Община Трекляно с процент на участие 0,32 % - г-н Радко
Петрунов – Кмет на Община Трекляно с Решение № 19/21.02.2019г., протокол
№2/21.02.2019г. на Общински съвет Трекляно.

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 прие 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. № 08-00-7/07.02.2019 г.
дневен ред и представените за разглеждане материали: годишен отчет за дейността на
АВиК – Кюстендил за 2018г.; отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2018г.;
годишен финансов отчет за 2018г. и проект на бюджет за 2019г. Г-н Янев предложи да се
пристъпи към гласуване на предложения дневен ред на Общото събрание, както следва:
1.

Приемане на Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за
2018 г.;
2. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр.
Кюстендил за 2018 г.;
3. Приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр.
Кюстендил за 2018 г.;
4. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия,
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обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2019 г.;
5. Други.
След проведено гласуване предложеният проект на дневен ред за провеждане на
заседанието бе приет с 74,46% от гласовете на Общото събрание, което е повече от 2/3 от
общия процент на присъстващите 75,91% членове на АВиК – Кюстендил, осигуряващи
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 Годишен отчет за
дейността на Асоциацията за 2018г., като продължи с направената препоръка в
пълномощното на МОСВ, с което е упълномощен да гласува, относно точка 1, а именно:
Министерството препоръчва при отчитане дейността на Асоциацията за следващи години
да бъде включвана информация в годишните доклади за изпълнението на задълженията на
ВиК оператора, произтичащи от предвидените мерки в Плана за управление на речните
басейни в Западнобеломорски район за периода 2016-2021г. Той обърна внимание на
присъстващите представители на общините, че съгласно чл. 198о, ал. 6 от ЗВ в районите,
където има общински канализационни съоръжения и заустване във водните басейни, които
не са предадени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка от него, ролята на ВиК
оператор играят собствениците на тези съоръжения, респективно – общините.
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:
Членове на Асоциация по В и К -Кюстендил

Гласували
"З А"

"Против"

"Въздържал
се"

1

Представител на Държавата

35.00

0

0

2

Представител на Община Кюстендил

30.54

0

0

3

Представител на Община Бобов дол

4.56

0

0

4

Представител на Община Кочериново

2.62

0

0

5

Представител на Община Невестино

1.42

0

0

6

Представител на Община Трекляно

0.32

0

0

74.46

0

0

Общо:

След проведеното гласуване резултатите са следните:


гласували „ЗА“ – 6 гласа – 74,46 % от всички гласове на Общото събрание на
АВиК, които представляват 98,09% от присъстващите упълномощени да гласуват
мандатоносители, съответно повече от необходимите три четвърти ( 56,93 % ) от
присъстващите членове, с което разпоредбите на чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите,
за приемане на решения от Общото събрание са спазени;
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„ПРОТИВ“ – няма;



„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

или със 98.09% от присъстващите мандатоносители, по първа точка от дневния ред
Общото събрание взе
РЕШЕНИЕ №1
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9,
ал. 2 от ПОДАВИК, приема Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2018 г.
По нататък заседанието продължи с разглеждане на втора точка от дневния ред
– „Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2018 г.“
Председателят на заседанието призова присъстващите за провеждане на изказвания,
становища и мнения по изпратените писмени материали по втора точка.
Г-н Стаменков постави въпрос относно начина, по който АВиК – Кюстендил оцелява
при положение, че събираемостта на приходите отчетени в „обяснителната записка към
отчета за изпълнение на бюджета за 2018г. е 35% и има отчетени несъбрани вземания от
някои Общини, които не са платащали вноските си години назад.
По повод поставеното запитване г-жа Димитрова поясни, че Асоциацията оцелява
благодарение на: наличните паричните средства в банковата сметка на Асоциацията в
началото на годината, останали като резерв от предходни години; своевременно превеждане
на вноските от страна на държавата; относително малкият размер на неплатените
просрочени вземания от минали години, поради ниския процентен дял на съответните
общини в бюджета на АВиК и постигнатите икономи на разходи за текуща дейност,
поради непопълнено щатно разписание на администрацията.
Поради липса на други изказвания от страна на присъстващите представители на
членовете на Общото събрание, се пристъпи към процедура по гласуване предложението за
приемане на Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2018 г.“. Отчетено
бе следното гласуване:
Членове на Асоциация по В и К -Кюстендил

Гласували
"З А"

"Против"

"Въздържал
се"

1

Представител на Държавата

35.00

0

0

2

Представител на Община Кюстендил

30.54

0

0

3

Представител на Община Бобов дол

4.56

0

0

4

Представител на Община Кочериново

2.62

0

0

5

Представител на Община Невестино

1.42

0

0

6

Представител на Община Трекляно

0.32

0

0

74.46

0

0

Общо:
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След проведеното гласуване резултатите са следните:


гласували „ЗА“ – 6 гласа – 74,46 % от всички гласове на Общото събрание на
АВиК, които представляват 98,09% от присъстващите упълномощени да гласуват
мандатоносители, съответно повече от необходимите три четвърти ( 56,93 % ) от
присъстващите членове, с което разпоредбите на чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите,
за приемане на решения от Общото събрание са спазени;



„ПРОТИВ“ – няма;



„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

или със 98.09% от присъстващите мандатоносители, по втора точка от дневния ред
Общото събрание прие

РЕШЕНИЕ №2
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, на основание чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 26, ал. 3 от
ПОДАВИК, приема Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2018
г.;
Председателстващият заседанието обяви пристъпването към трета точка от
дневния ред – „Приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за
2018г.“
Председателят на заседанието призова присъстващите за провеждане на изказвания,
становища и мнения по изпратените писмени материали по трета точка от дневния рад.
Изказвания по трета точка не се направиха и присъстващите мандатоносители на
заседанието на Общото събрание, пристъпиха към процедура по гласуване Годишния
финансов отчет на Асоциацията за 2018г. Отчетено бе гласуване, както следва:
Членове на Асоциация по В и К -Кюстендил

Гласували
"З А"

"Против"

"Въздържал
се"

1

Представител на Държавата

35.00

0

0

2

Представител на Община Кюстендил

30.54

0

0

3

Представител на Община Бобов дол

4.56

0

0

4

Представител на Община Кочериново

2.62

0

0

5

Представител на Община Невестино

1.42

0

0

6

Представител на Община Трекляно

0.32

0

0

74.46

0

0

Общо:

След проведеното гласуване резултатите са следните:
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гласували „ЗА“ – 6 гласа – 74,46 % от всички гласове на Общото събрание на
АВиК, които представляват 98,09% от присъстващите упълномощени да гласуват
мандатоносители, съответно повече от необходимите три четвърти ( 56,93 % ) от
присъстващите членове, с което разпоредбите на чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите,
за приемане на решения от Общото събрание са спазени;



„ПРОТИВ“ – няма;



„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

или със 98.09% от присъстващите мандатоносители, по трета точка от дневния ред
Общото събрание взе
РЕШЕНИЕ №3
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, на основание чл. 28, ал. 4 от ПОДАВИК и чл. 38 от Закона за
счетоводството, приема Годишен финансов отчет (ГФО) на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за
2018г.
След приемане на решение №3 се пристъпи към четвърта точка от дневния ред –
„Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2019 г.“
Председателят на заседанието призова присъстващите за провеждане на изказвания,
становища и мнения по изпратените писмени материали по четвърта точка от дневния рад.
Поради липса на изказвания от страна на присъстващите представители на
членовете на АВиК на заседанието на Общото събрание, се пристъпи към процедура по
гласуване предложението за вноската на държавата в приходната част на бюджета на
Асоциацията за следващата финансова година и следващото се разпределение вноските на
членовете на Асоциацията по общини, с приложената разходна част на бюджета за 2019г.
Отчетено бе следното гласуване:
Членове на Асоциация по В и К -Кюстендил

Гласували
"З А"

"Против"

"Въздържал
се"

1

Представител на Държавата

35.00

0

0

2

Представител на Община Кюстендил

30.54

0

0

3

Представител на Община Бобов дол

4.56

0

0

4

Представител на Община Кочериново

2.62

0

0

5

Представител на Община Невестино

1.42

0

0

6

Представител на Община Трекляно

0.32

0

0

74.46

0

0

Общо:

След проведеното гласуване резултатите са следните:


гласували „ЗА“ – 6 гласа – 74,46 % от всички гласове на Общото събрание,
гласували „ЗА“ – 6 гласа – 74,46 % от всички гласове на Общото събрание на АВиК,
Page 7 of 11

които представляват 98,09% от присъстващите упълномощени да гласуват
мандатоносители, съответно повече от необходимите три четвърти ( 56,93 % ) от
присъстващите членове, с което разпоредбите на чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите,
за приемане на решения от Общото събрание са спазени;


„ПРОТИВ“ – няма;



„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

или със 98.09% от присъстващите мандатоносители, по четвърта точка от дневния ред
Общото събрание взе
РЕШЕНИЕ №4
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, чл. 9, ал.
2 и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВИК, приема бюджет на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2019 г., като
вноската на държавата е в размер на 15 000 лева, а вноските на общините съобразно
процентното съотношение на гласовете им са, както следва:
№ по
ред
I.
II.
1
2
3
4
5
6
7
8

Членове АВиК-Кюстендил

% съотношение
на гласовете

Общо:
Държавата - МРРБ
Общини :
Община Кюстендил
Община Дупница
Община Бобов дол
Община Кочериново
Община Рила
Община Бобошево
Община Невестино
Община Трекляно

100.00%
35.00%
65.00%
30.54%
22.64%
4.56%
2.62%
1.45%
1.45%
1.42%
0.32%

размер вноски в
лева
за 2019г.
42857
15000
27857
13089
9703
1954
1123
621
621
609
137

Председателстващият заседанието обяви пристъпването към пета точка от дневния
ред – „Други“ и призова присъстващите да споделят мнения, становища и въпроси.
Г-н Стаменков - Кмет на Община Невестино постави началото на изказванията по
пета точка от дневния ред, изразявайки недоволството си от това, че на настоящото
заседание не присъства управителя на ВиК оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД, за да
може да му бъдат поставяни въпроси и за да бъде запознат с необходимостта от създаване
организация за почистване на резервоари, водоеми, водохващания, санитарно - охранителни
зони и други проблеми с водоснабдяването.
В отговор г-н Янев поясни, че управителят на „Кюстендилска вода“ ЕООД отсъства,
защото не е поканен на заседанието поради това, че разглежданите въпроси по дневния ред
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са свързани с дейността на Асоциацията и нейните финансови въпроси и те не касаят ВиК
оператора. Ако в предвидения по ПОДАВИК срок от 21 дни преди провеждане на
заседанието на Общото събрание е постъпило предложение от някой от членовете на АВиК
за участие на управителя на Оператора, то той е можело да бъде поканен.
Г- жа Е. Величкова – Кмет на Община Бобов дол, сподели свое предложение за
изместване трасето на водопровода за село Долистово. Тя обясни проблема с в това, че
водопровода е много стар и много често аварира, а поради факта, че същият преминава през
частни имоти, при многократните аварии собствениците не допускат тежката техника на
ВиК оператора за навлиза в имотите им за отстраняване на авариите. В допълнение г-жа
Величкова сподели оплаквания на много от селата, че не се почистват резервоарите и
призова за извършване на подготовка на съоръженията за летните месеци, през които се
очертава да има засушавания.
Г-н Петрунов сподели проблеми с водоснабдяването в села на територията на
община Трекляно, които се обслужват от ВиКО. От три - четири месеца няма вода в село
Габрешевци, има подписка от населението, а участъка за търсене на аварията не е голям
200-300м., но аварията все още не може да бъде открита. Другото проблемно село в
общината е село с. Средорек, където в една от махалите няма вода, има подадена жалба от
населението при ВиК оператора, в кметството, но проблема не се решава. По същия повод
има и писмо от КЕВР, с което като краен вариант до отстраняване на проблема са дадени
препоръки за предоставяне вода на населението с водоноски. Г-н Петрунов изрази
недоволство и от факта, че не са изпълнени инвестиционните обекти предвидени в приетата
инвестиционна програма за 2018г. за територията на община Трекляно. Планувана е била
подмяна на вътрешна водопроводна мрежа с дължина от 50м., но нищо не е извършено. Във
връзка с това той предложи, вместо да се правят аварии - една до друга в къси участъци и
да се поставят жибо до жбибо в разтояние от 10 метра едно до друго, по - добре да се
подмени въпросния проблемен участък с нова водопроводна тръба, с което проблема ще
бъде отстранен. По – нататък Кметът на Община Трекляно изрази недоволство от работата
на тримата обслужващи района работници на Оператора; от лошата поддръжка на
резервоарите, които са разградени, липсват огради на охранителните зони и същите не се
възстановяват, както и от неправилно или непостоянно хлориране на водата, което е
установено от лошите показатели на извършени микробиологични анализи.
Темата за хлорирането на резервоарите бе продължена и от Кмета на Община
Невестино, който напомни, че съгласно Наредба №9, водата подавана за питейни нужди
трябва да се хлорира ежедневно. Г-н Стаменков сподели недоволство от лошото състояние
на резервоарите; липсата на катинари за заключване, както на вратите на санитарно –
охранителните зони, така и на резервоарите; непочистването на санитарно - охранителните
зони и допълни, че на територията на община Невестино има водохващания, които от
години не са почиствани.
Г-н Крум Маринов – Кмет на Община Бобошево постави въпрос, относно
присъединяването към Асоциацията по ВиК на община Сапарева баня, с оглед постигане
пълна консолидация на обособената територия с един общ ВиК оператор.
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Г-н Янев отговори, че са водени преговори, но решението трябва да се вземе от
Общинския съвет на Община Сапарева баня. Провеждана е и среща с гражданското
общество, на която населението е показало, че не желае да влезе в Асоциацията поради
редица причини. Министерство на регионалното развитие ще подсигурява средства от
държавния бюджет за инвестиране във ВиК мрежи и съоръжения по национални програми
за неконсолидираните територии.
Г-н Крум Маринов говори също и за необходимостта от почистване на резервоарите
и водохващанията на територията на Община Бобошево, след което продължи описвайки
проблемите с канализацията. Тя не се поддържа от оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД,
а Общината като собственик на съоръженията за отвеждане на отпадъчни води е задължена
от Басейнова дирекция – Западнобеломорски район да постави водомери на местата на
заустване, в срок до м. юни 2019г. Канализационните съоръжения не са предадени на ВиК
оператора за поддържане и експлоатация поради това, че за старите активи няма
необходимата документация. В допълнение той каза, че при комуникация с управителя на
„Кюстендилска вода“ ЕООД, винаги получава съдействие и проблемите с канализацията се
разрешават своевременно, но относно служителите на Оператора обслужващи района
сподели, че не може да се разчита на необходимото съдействие, когато са били
сигнализирани за нередности по ВиК активите от общинското ръководство. Относно
канализационните активи г-н Маринов каза, че канализационните съоръжения са много
стари и за тях няма техническа документация, което е пречка да бъде предадена на
Оператора за поддържане и експлоатация. Той продължи, че трябва да се намери начин да
се узаконят тези съоръжения, за да може да бъдат предадени на ВиК оператора, като
спомена ЗУТ, според който има предвидена „търпимост“ на такива строежи.
В тази връзка продължи и изказването на инж. Плачкова – зам. кмет на Община
Кюстендил, която поясни, че „Кюстендилска вода“ ЕООД обслужва канализациите, които
са им предадени с Договора подписан с Асоциацията и които са описани в Приложение №1
към него. Тя изказа своето недоволство от това, че Операторът не иска да признае, че с
подписването на Договора, е приел за стопанисване и ПСОВ в с. Шишковци, не поддържа
станцията както е необходимо, а Община Кюстендил продължава да прави анализи и да
отчита данни за ПСОВ с. Шишковци пред Басейнова дирекция, защото „Кюстендилска
вода“ ЕООД не подава такива. Инж. Плачкова изрази мнение, че Операторът е съсипал
това съоръжение и все още не е пристъпил към правилната експлоатация на
пречиствателната станция за отпадъчни води, както и канализацията на с. Шишковци.
Продължавайки по темата за канализацията, инж. Плачкова каза, че в множество от селата
на територията на община Кюстендил съществуват изградени канализационни мрежи,
които не се поддържат от Оператора и което е огромен проблем. За да бъдат предоставени
за приемане канализационните системи, те трябва да бъдат обследвани, което няма как да
бъде извършено и е пречка за узаконяването им. Ако държавата помогне за заснетите вече
канализационни системи, а за незаснетите да се извърши заснемане; да се направят
необходимите изчисления и проектиране да бъдат свързани с подходящите пречистватерни
съоръжения, то тогава канализационните съоръжения ще се приведат в състояние да
отговарят на изискванията за канализационна мрежа и ще могат да се приемат за
обслужване от ВиК оператора.
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По време на дискусиите възникнаха следните предложения, възприети
единодушно от присъстващите:
 да се систематизират от специалисти и експерти юридически, обосновани
предложения за законодателни промени, с оглед изменение на клаузи в законодателството,
които са пречка за бързо и своевременно решаване на проблемите с предоставянето на
водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите;
 да се проведе на 13 март 2019г. съвместна, неформална работна среща на
членовете на АВиК – Кюстендил с управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД, за да бъде
запознат с проблемите по предоставяните ВиК услуги по отделните общини и конкретни
населени места на територията на обособената територия, обслужвана от оператора;
 при всички следващи заседания на Общото събрание на Асоциацията,
независимо от разглежданите теми по дневния ред, да се кани за присъствие управителя на
ВиКО „Кюстендилска вода“ ЕООД.
Поради изчерпване на дневния ред и приключване на изказванията, Председателят
благодари на присъстващите членове на АВиК – Кюстендил за тяхното участие, след което
закри заседанието в 14,57 ч.
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.
/П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................……....…
ВИКТОР ЯНЕВ
Областен управител и
Председател на АВиК – Кюстендил

Преброител на гласовете
/П/
и водещ протокола: ................………
Мариана Димитрова
Фин.експерт -гл.счетоводител
на АВиК – Кюстендил
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