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АСОЦИАЦИЯ 
 ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, 

ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД, гр. Добрич 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 3 / 16.08.2016 год. 
 

 

от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Добрич (Асоциация по ВиК - Добрич), 

проведено на 16.08.2016 год. от 10:00 часа в зала „Пресцентър“ при Областна 

администрация-Добрич. 

 

 

Днес, 16.08.2016 г. от 10:00 ч. в зала „Пресцентър“ на Областна 

администрация– Добрич се проведе извънредно заседание на Общото събрание 

на Асоциацията по ВиК - Добрич. 

Съгласно изискването на Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), чрез регистрация в 

присъствения списък беше извършена проверка за наличието на необходимия 

кворум за провеждане на заседанието. 

След запознаване с резултатите за присъствието и наличието на мандати, 

г-жа Детелина Николова- Областен управител на област Добрич и Председател 

на Асоциацията по ВиК- Добрич уведоми, че в залата присъстват като 

мандатоносители представителят на държавата и представители на 6 общини с 

общ процентен сбор от 87,50% от гласовете в Общото събрание, което прави 

заседанието редовно по смисъла на чл.198в, ал.7 от Закона за водите и чл.14, ал.1, 

изр. първо от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация.  

 

Председателят откри заседанието на Общото събрание за представители 

на средствата за масова информация и за юридическите лица с нестопанска цел. 
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Според присъствения лист, който е неразделна част от настоящия 

протокол, на заседанието присъстват следните представители на държавата и 

общините със съответните мандати: 

1. Детелина Николова - Областен управител на област Добрич и председател на 

Асоциацията по ВиК – Добрич. 

2. Деян Димитров - зам.кмет на Община Генерал Тошево  

3. Йордан Йорданов  - кмет на Община Добрич  

4. Тошко Петков   - кмет на Община Добричка  

5. Елица Замфирова  - представител на Община Каварна  

6. Марияна Бобева  - представител на Община Шабла  

7. Добри Стефанов  - кмет на Община Крушари 

 

На основание чл. 198е, ал. 5 от ЗВ и чл. 5, ал. 5 и 6 от ПОДАВиК са 

получили позиция и мандат, както следва: 

          За държавата - Детелина Николова - Областен управител на област 

Добрич и председател на Асоциацията по ВиК–Добрич - Решение № РД-02-14-

623/12.08.2016 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

и Пълномощно № 08-00-1280/02.08.2016г. на Министъра на околната среда и 

водите.  – 35 % 

          За общините: 

          1. Деян Димитров– зам. кмет на Община Генерал Тошево - Решение № 6-1 

от 01.08.2016 год. Протокол № 6/01.08.2016 год. на Общински съвет – Генерал 

Тошево. - 5,17 % 

          2. Йордан Йорданов  - кмет на Община Добрич - Решение № 10-12 от 

Протокол № 10/26.07.2016год. на Общински съвет – Добрич. - 31,20 % 

          3. Тошко Петков   кмет на Община Добричка - Решение № 261 от 

28.07.2016 год. на Добрички общински съвет. – 7,57 % 

          4. Елица Замфирова  -упълномощен представител на Община Каварна 

– Решение № 149 от Протокол № 11/02.08.2016 год. на Общински съвет – 

Каварна -5,26 % 

          5. Добри Стефанов -кмет на Община Крушари – Решение № 9/79 от 

Протокол № 9/28.07.2016 год.на Общински съвет – Крушари. – 1,54% 

          6. Марияна Димитрова Бобева -упълномощен представител на 

Община Шабла -  Решение № 143 от Протокол 15/04.08.2016 год. на Общински 

съвет – Шабла. – 1,74 % 

Присъстваха още: 

1. инж. Петър Калчев – управител на „В и К“ ООД гр. Добрич  

 

В изпълнение на чл. 12, ал.4 и ал.5 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по ВиК, на заседанието присъстват: главния секретар 
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на Асоциацията г-жа Гинка Бухчева, ВиК експертът – инж. Росен Павлов и 

финансовият експерт – г-жа Мими Атанасова. 

 

          Във връзка с чл. 12, ал. 8 и чл. 15, ал. 1 от ПОДАВиК, председателят 

определи преброяването и протоколирането на днешното заседание да се 

извърши от главния секретар на Асоциацията г-жа Гинка Бухчева.  

          На основание чл.198 в, ал.8 от Закона за водите, §36 от ПЗР към ЗИД на 

Закона за водите, както и официалните резултати от преброяване на населението 

и жилищния фонд през 2011 г., Общото събрание на Асоциацията по В и К в 

обособена територия Добрич съгласува процентното съотношение на гласовете 

в Асоциацията по В и К в обособена територия Добрич, както следва: 

 

  

Численост на населението 
от последното 

преброяване 2011 г. (бр.) 

Численост на населението 
от последното 

преброяване 2011 г. (%) 

Процентен дял на гласовете на 
общините на база 65% от общия 

брой гласове в Общото събрание на 
В и К Асоциацията  

 Общини 

  

БАЛЧИК 20 317 10,71% 6,96% 

ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО 15 097 7,96% 5,17% 

ДОБРИЧ-ГРАД 91 030 47,99% 31,20% 

ДОБРИЧКА 22 081 11,64% 7,57% 

КАВАРНА 15 358 8,10% 5,26% 

КРУШАРИ 4 547 2,40% 1,56% 

ТЕРВЕЛ 16 178 8,53% 5,54% 

ШАБЛА 5 069 2,67% 1,74% 

Общо ОБЛАСТ 
ДОБРИЧ 189 677 100% 65,00% 

        

Процентен дял на Държавата  
в Общото събрание на В и К Асоциацията 35% 

ОБЩО 100% 

 

Напомнено бе , че решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство 

от три четвърти от всички гласове (чл.198в, ал.9 от Закона за водите), след което 

г-жа Николова пожела ползотворна работа. 

          Присъстващите бяха информирани, че писмата до кметовете на общини, 

както и материалите по дневния ред на заседанието са публикувани на 

електронната страница на Областна администрация – Добрич, раздел 

„Асоциация по ВиК,” с което са изпълнени изискванията на чл.10, ал.2 и ал.6 от 

ПОДАВиК. 



4 

 

          Независимо от това, представителите на общините отново бяха запознати 

с проекта за дневен ред, в следния му вид: 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Регистрация на присъстващите и проверка за наличие на необходимия 

кворум за провеждане на заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК 

– Добрич. 

2. Откриване на общото събрание от Председателя на Асоциацията и 

уведомяване на членовете за разпределението на гласовете в общото събрание, 

съгласно резултатите от изчерпателното преброяване на населението, извършено 

по реда на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република 

България през 2011 г. 

3. Обсъждане и съгласуване, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за 

водите, на Бизнес плана на оператора – „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр.Добрич за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, 

ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите (обн. – ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. – ДВ, 

бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г. 

          4. Други. 

 

Направено бе запитване към присъстващите членове на Общото събрание 

за предложения и допълнение към дневния ред. 

В предвидения от Правилника срок по реда на чл. 11, ал. 2, и 4 не са 

постъпили предложения за включване на нови точки в дневния ред. 

          Обявявена бе процедура по гласуване на така предложения проект за 

дневен ред. 

Гласували: 

      Членове Гласували: 

          „ЗА“ 

Гласували: 

  „ПРОТИВ“ 

Гласували:  

„ВЪЗДЪРЖАЛ“ 

Държавата, 

Представлявана от 

Областен управител 

 

      „ЗА“ 

  

Община Добрич 

Йордан Йорданов 

 

      „ЗА“ 

  

Община Ген.Тошево 

Деян Димитров 

 

      „ЗА“ 

  

Община Добричка 

Тошко Петков 

 

…..“ЗА“ 

  

Община Каварна     
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Елица Замфирова …  “ЗА“ 

Община Шабла 

Марияна Бобева 

 

…. “ЗА“ 

  

Община Крушари 

Добри Стефанов 

 

….“ЗА“ 

  

С гласовете на 7 /седем/ от членовете на асоциацията с общо 87,50 

процента от гласовете бе приет предложеният проект за дневен ред на 

заседанието. 

87,50 %  „ЗА“, 

О % „Против“, 

          О % „Въздържали се“ 

 

По първа точка от дневния ред: 

Регистрацията беше вече проведена и отчетена. Налице бе кворум за 

провеждане на заседанието с 87,50% от представителите на 6 общини и 

представителя на държавата. 

 

По втора точка от дневния ред:  

На вниманието на членовете на Общото събрание бе предоставена 

таблицата с квотите и гласовете за всяка община-член на АВиК - Добрич. 

 

Работата на заседанието продължи с трета точка от дневния ред 

Обсъждане и съгласуване, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за 

водите, на Бизнес плана на оператора – „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр.Добрич за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, 

ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите (обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, 

бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. - 31.12.2021 г. 

                               Докладва: инж.П.Калчев-управител „В и К“ ООД гр. Добрич 

 

Председателят припомни, че в изпълнение на чл. 198в, ал.4, т.5 и 

чл.198м,ал.2 от Закона за водите, във връзка с чл.6.4 от Договора между 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от „В и К“ ООД гр. Добрич, новия Бизнес план е изготвен от ВиК 

оператора и е предоставен за съгласуване в Асоциацията на 04.07.2016г с Вх. № 

АВиК-01-15-1 

Думата беше дадена на Управителя на „В и К“ ООД гр. Добрич – инж. 

Петър Калчев, да сподели проблемни моменти по работата върху Бизнес плана 

за 2017-2021г., както и да запознае членовете и медиите накратко с целите и 

основните моменти залегнали в него. 
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Господин Калчев представи основните акценти в Бизнес плана за периода 

2017-2021г., като увери че той е съобразен с ангажиментите, които е поело 

дружеството със сключения с Асоциацията Договор. По думите му в този бизнес 

план се срещат интересите на потребителите и дейността на дружеството. на 

отпадните води и пречистването им.  

„Основното което би заинтересувало членовете и журналистите каза инж. 

Калчев са предвижданията за цените и приходите. За следващите пет години ще 

има леко завишение само в цената за пречистване, която е съобразена със 

социално поносимата за жителите на областта, за да бъдат достигнати 

екологичните стандарти.“  

           Стана ясно, че за инвестиционна и ремонтна дейност се предвиждат за 

регулаторния период 5,2млн.лева, от които 4,8млн.лева в публични средства, а 

останалите – в собствени активи. 

Предвидено е автоматизирането и видеонаблюдението на всички помпени 

станции, както и изграждане на нови такива, ще се контролат и водните потоци. 

Г-н Калчев посочи, че ще се вземат мерки за селищата с нарушено водоподаване 

и ще продължи  подмяната на амортизираните участъци. Планира се още 

обособяване на терени със засилен инвестиционен интерес. 

Сред акцентите е също планираното намаляване на загубите на питейна 

вода от 86%, колкото са към момента до 81% през 2021г., като това е минимумът 

и би могло да се постигне по-добър резултат до 76% в края на периода. 

Водопроводната мрежа е изключително остаряла и амортизирана, което е 

основният фактор за високи загуби, а това от своя страна води до нарушено 

водоподаване на някой населени места.  

 

Направено беше запитване към присъстващите за коментари, становища и 

въпроси по представения Бизнес план. 

 

Думата бе предоставена на г-н Петков-кмет на Община Добричка 

Тошко Петков – „Уважаема г-жо Николова, уважаеми г-н Калчев опитвам 

се да намеря логика за инвестициите в бизнес плана за следващите 5 години сте 

заложили инвестиците в публичните активи 4 865 млн.лв. това са собственост на 

общините, а не предвиждате ли привличане на инвестиции с привлечени 

средства?“ 

„Доколкото разбирам публичните активи са собственот на общините, а ние 

не разполагаме с такива средства за тези сериозни инвестиции, които са 

необходими. Община Добричка ежегодно заделя средства /не много/, но за 

подмяна на водопроводната мрежа вътре в селата нямаме сили. Хубаво говорим 

за качество на водата, но вода в част от селата няма редовно, най-вече в летния 

период по 1-2 месеца, а има и 1 сало в което 3 месеца няма вода. Накрая искам 
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да кажа, че добри мерки са заложени в плана за качеството на водата и за цената, 

но какво ще се направи за довеждащите водопроводи за нормалициране на 

водоподаването на селата в които е нарушено водоснабдяването, както и за 

подобряване състоянието на водопроводната мрежа в селата, т.к хората са 

разтревожени и искат да получат отговори и най-вече  вода.“  

„В предходния програмен период, не бяхме допуснати да участие в 

програмата за развитие на селските райони, и имаше и друг проблем за да 

разработим проет ние трябваше да имаме разрешително за водоползване което 

ВиК не ни предостави, сега сме допуснати и разработваме проект за подобряване 

водоснабдителната система в с. Плачидол с 2 допълващи села по една улица с 

много аварии в с. Бранище и 2 улици с аварии в с. Стефаново със съседни 

допълващи села, но средствата не са толкова големи и достатъчни за 

необходимите ремонтни дйности по водопроводите. Отделно в общинския 

бюджет със собствени средства за тази година имаме предвидени за ремонт на 1 

цяла улица в с. Карапелит и отделно съвместно с ВиК искаме да подновим 

водоснабдяването на една част на с. Лясково и на с.Методиево.“ 

 

Г-н Калчев – „Част от отговора предстои да бъде представен за генералния 

план, а на другата част ще отговоря по следния начин –Искам да напомня на г-н 

Петков и членовете, че инфраструктурата е собственост на членовете на 

Асоциацията и тяхна е грижата да търсят начини да инвестират средства за 

реконструкция, ние сме само Оператор и експлоатираме това, което ни е 

предадено във вида в който е, нямаме сили нито финансови средства да 

подобряваме значително качеството на водопроводната мрежа, която е огромна 

– над 6 000 км. с 75 000 км. водопроводни отклонения и като прибавим 

канализационната мрежа с канализационите отклонения и пречиствателните 

станции. Сами разбирате че са необходими огромни средства, а дружеството не 

разполага с такива. Но трябва да се има предвид и факта че населението расте, 

това оказва влияние както на водоподаването така и на пречистването. Нашите 

инвестиции са насочени в посока, която с минимални средства да се постигне 

максимален ефект, това са измерване, оптиматизация, управление на водните 

потоци, автоматизация, реконструкция, работим усилено за подобряване 

водоснабдяването на населението. Ние сме заложили на контрол и регулиране на 

налягането, намаляване разхода за изпомпване на вода, намаляване на течовете  

и появата на нови такива, намаляване на загубите и др.  

 

Поради липса на други изказвания и въпроси бе обявявена процедура по 

гласуване на така предложения проект на Решение: 

Гласували: 

      Членове Гласували: Гласували: Гласували:  
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          „ЗА“   „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ“ 

Държавата, 

Представлявана от 

Областен управител 

 

      „ЗА“ 

  

Община Добрич 

Йордан Йорданов 

 

      „ЗА“ 

  

Община Добричка 

Тошко Петков 

 

      „ЗА“ 

  

 

Община Ген.Тошево 

Деян Димитров 

   

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

Община Каварна  

Елица Замфирова 

 

…  “ЗА“ 

  

Община Шабла 

Марияна Бобева 

 

…. “ЗА“ 

  

Община Крушари 

Добри Стефанов 

 

…. “ЗА“ 

  

    

 

6 (шест) - „За“, 

0 (нула) - “Против“, 

1 (един) - „Въздържали се“ 

 

С 82,33 % от гласовете на Общото събрание на АВиК-Добрич беше взето 

следното Решение 3-1/16.08.2016 г. : 

     „Асоциацията по ВиК гр.Добрич съгласува, на основание чл. 198в, 

ал. 4, т. 5 от Закона за водите, на Бизнес плана на оператора – 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Добрич за следващия 

регулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона 

за водите (обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) – 

01.01.2017 г. - 31.12.2021 г.“ 

 

По четвърта точка Други от дневния ред: 

          Г-жа Николова предостави думата на инж. П.Калчев, за кратка 

презентация, за осъществените инвестиции и постигнатите показатели по Бизнес 

плана от предходния регулаторен период 2009-2015г. 
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        П.Калчев накратко отчете предходия период, като засегна основните 

моменти със структурата на основния капитал на дружеството, направи преглед 

на дейността, развитието и резултатите от дейноста.  

        Управителят отчете постигнатото от началото на 2015 г. до момента, като 

подчерта, че са инвестирани 2 млн.лева във възстановяване и подобряване на 

съоръжения, които са били нефункциониращи и в ужасно състояние. Направена 

е реконструкция по възлови системи, които захранват над 20 села . Подобрени са 

7 помпени станции; възстановени са водоснабдителни зони в Добрич, Шабла, 

Генерал Тошево и с.Кардам; изградни са водопроводи в селата Минково, 

Малина-Люляково; монтирани са 35 сондажни помпи и са възстановени редица 

сондажни кладенци; подобрено е снабдяването с вода в кварталите „Добротица“, 

„Балик“, „Дружба“, блокове „Албена“ в Добрич; осигурено е по-добро подаване 

в КК Албена и др. 

        „През периода голяма част от текущите приходи на „ВиК“ ООД гр.Добрич, 

каза инж. Калчев се насочваха за погасяване на значтелна част от задълженията 

касащи стари периоди. Основния дял в задълженията на дружеството през 

периода са задълженията към ЕФГ, за такси за водоползване, за главница и 

лихви, както и стари задължения към доставчици“. 

         Ръководителят на ВиК оператора запозна присъстващите, че са предприети 

мерки по преструктуриране на дружеството и до края на настоящия месец 

Оператора ще е акционерно дружество. С оглед на това инж. Калчев изрази 

оптимистичното си мнение, че това ще помогне на дружесто да заработи по 

нормално и да се заделят повече средства за ремонти и реконструкции. 

 

         Направено бе запитване за допълнителни въпроси и разяснения. 

         Въпроси и искания за разяснения не бяха направени. 

. 

         Определена беше дата за следващото заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК гр. Добрич за 21.09.2016г. от 10,00 часа. 

 

          

          Поради изчерпване на дневния ред, областният управител на област 

Добрич – г-жа Детелина Николова изказа своята благодарност на всички за 

участието и закри извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията 

в 11,45 часа. 

 

          Екземпляр от протокола от днешното заседание ще се публикува на 

интернет страницата на Областна администрация-Добрич и ще се изпрати на 

общинските съвети на общините - членове на асоциацията, на министъра на 
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регионалното развитие и благоустройството и на министъра на околната среда и 

водите. 

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра. 

 

 

                  Приложения: 1. Списък на присъстващите с право на глас на 

извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване 

и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр. 

Добрич. 

                                             2. Документи свързани със свикването на общото 

събрание. 

 

 

 

 

Преброител на гласовете и 

водещ протокола: 

Гинка Бухчева – главен секретар в Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК“ООД гр. Добрич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детелина Николова:             / П / 
Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „В и К“ ООД гр. Добрич. 

 

 

 

Добрич 15.09.2016 год. 

 

 

 

  


