РР-11-33
29.11.2013 г.

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ В ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖАВАНА ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД гр. ДОБРИЧ
Днес, 29.11.2013 г., от 10:30 часа в зала „Пресцентър” на Областна
администрация Добрич се проведе заседание на Общото събрание на
Асоциацията по В и К в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
Канализация” ЕООД гр. Добрич. В него взеха участие:
1. Недко Марчев – областен управител на Област Добрич, председател
на В и К асоциацията,
2. Димитър Михайлов – кмет на Община Генерал Тошево,
3. Арх. Пламен Ганчев – зам. кмет на Община град Добрич,
4. Петко Петков – кмет на Община Добричка,
5. Добри Стефанов – кмет на Община Крушари,
6. Инж. Живко Георгиев – кмет на Община Тервел,
7. Георги Тодоров – зам. кмет на Община Шабла.
Приложение: Съгласно присъствен лист
Заседанието бе открито от г-н Недко Марчев, Областен управител на
област Добрич, който благодари на присъстващите за тяхното участие. Сведе
до знанието на членовете, че поради служебна ангажираност г-н Николай
Ангелов - кмет на община Балчик и представител в Асоциацията, и г-н Цонко
Цонев – кмет на община Каварна и представител в Асоциацията, няма да могат
да вземат участие в настоящото заседание. Представи и присъстващите
експерти на „Ежис Инфраструктура България” ДЗЗД – г-н Борислав Раев и г-жа
Анелия Раева.
Г-н Марчев информира, че съгласно чл. 198в, ал.7, заседанията се
считат за редовни, ако на тях присъстват представителите на държавата и
общините, които притежават не по-малко от две трети от всички гласове. След
преброяване на членовете се установи, че присъстват 7 представители от
общо 9, с притежаващи общо 87,78 % участие в Асоциацията. С оглед
наличието на необходимия кворум заседанието бе открито.
Г-н Марчев сподели, че съгласно Решение №02-14-1118/18.11.2013 г. на
Министъра на регионалното развитие – Десислава Терзиева и Пълномощно
№08-00-4538/27.11.2013 г. от Министъра на околната среда и водите – г-жа

Искра Михайлова, е съгласуван предложения дневен ред на заседанието на
Асоциацията по В и К в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД – гр. Добрич на 29.11.2013 г. и като му е предоставен
мандат за:
1. Съгласуване на процентното съотношение на гласовете в Асоциацията по
ВиК;
2. За приемане от Асоциацията по В и К на Регионален генерален план на В и К
системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Добрич на основание чл. 198в,
ал.4, т.3 и при спазване на изискванията на чл.198к от Закона за водите.
3. По т.3 от Дневния ред за поставяне на допълнителни въпроси, Областния
управител на Област Добрич следва да приема предложенията към същите
за информация.
Областния управител предложи следния проект за дневен ред:
1. Съгласуване на процентното съотношение на гласовете в Асоциацията по
ВиК, изготвено съгласно чл. 198в, ал.8 от Закона за водите, §36 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите, на база на резултатите от изчерпателното
преброяване на населението, извършено по реда на Закона за преброяване
на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.
2. Приемане от Асоциацията по В и К на Регионален генерален план на В и К
системите и съоръженията на обособена територия на „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД, гр. Добрич, на основание чл. 198в, ал.4, т.3 от Закона за
водите.
3. Други.
Г-н Марчев даде възможност на членовете на Асоциацията да направят
предложения за изменение и допълнение на проекта за дневен ред. Такива не
бяха направени и се пристъпи към гласуване на същия.
След преброяване се установи, че присъстващите 7 представители
подкрепят проекта за дневен ред с пълно единодушие. Общият дял гласове,
които притежават в Асоциацията са 87,78 %, поради което решението е
законосъобразно и се пристъпи към обсъждане на точка Първа от приетия
дневен ред.
Г-н Марчев информира, че 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., на
вниманието на членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и К в
обособена територия Добрич е предоставено съгласуването на процентното
съотношение на гласовете в Асоциацията по В и К в обособена територия
Добрич, както следва:
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Общини

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 А В и К

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%

189 677

100%

65,00%

Общо ОБЛАСТ
ДОБРИЧ

Процентен дял на държавата
в Общото събрание на В и К Асоциацията

35%

ОБЩО

100%

Г-н Марчев предостави възможност на членовете на Асоциацията да
отправят своите предложения за изменение и допълнение по така
представеното проекто-решение. Такива не бяха направени и се пристъпи към
гласуване.
След преброяване се установи, че присъстващите 7 представители
съгласуват процентното съотношение на гласовете в Асоциацията по В и К в
обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – гр. Добрич. Общия дял
гласове, които притежават в Асоциацията са 87,78 %, поради което решението
е законосъобразно и се пристъпи към обсъждане на точка Втора от приетия
дневен ред.
Г-н Марчев информира, че на основание чл.198и от Закона за водите
проектът на Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията
в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
- гр. Добрич е изготвен от страна на „Ежис Инфраструктура България” ДЗЗД.
Той има за цел подобряване на водоснабдяването и канализацията и
създаване на основа за определяне на приоритетните инвестиции за
рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за
водоснабдяване и за събиране и пречистване на отпадъчни води.
Областния управител даде думата на г-жа Анелия Раева, експерт на
„Ежис Инфраструктура България” да представи в резюме Регионалния
генерален план на водоснабдяването и канализацията в обособена територия,
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обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Добрич и
инвестиционната програма към него.
Г-жа Раева в презентацията си представи следващите стъпки след
приемане на Регионален генерален план на В и К съоръженията, както следва:
1. Приемане на Регионален генерален план на В и К съоръженията;
2. Прединвестиционни проучвания;
3. Апликационна форма на проектите от инвестиционната програма;
4. Проекти/Търгове;
5. Строителство.
Г-н Марчев даде възможност на членовете на Асоциацията да отправят
своите въпроси и забележки към така представената им информация. Такива не
бяха направени и се пристъпи към гласуване на Регионален генерален план на
водоснабдяването и канализацията в обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Добрич.
След преброяване се установи, че присъстващите 7 представители
приемат Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията в
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
– гр. Добрич. Общия дял гласове, които притежават в Асоциацията са 87,78 %,
поради което решението е законосъобразно.
С това, точка Втора от Дневния ред бе изчерпана и се премина към
обсъждане на точка Трета от дневния ред „Други“.
С цел публичност и прозрачност на дейността на Асоциацията по В и К, гн Недко Марчев, предложи за гласуване от Общото събрание решение за
публикуване на страницата на Областна администрация Добрич на предходното
решение.
След преброяване се установи, че присъстващите 7 представители
подкрепят единодушно публикацията на решението за Решението на
Асоциацията по В и К за приемане на Регионален генерален план на В и К
системите и съоръженията на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Добрич на официалната интернет
страница на Областна администрация Добрич.
Г-н Недко Марчев даде възможност на присъстващите членове на
Асоциацията да отправят свои предложения и въпроси по темата.
Г-н Живко Георгиев, кмет на община Тервел, предложи да се сведе до
знанието на обществеността, че г-н Ангелов, кмет на община Балчик, и г-н
Цонев, кмет на община Балчик, не са присъствали на настоящото заседание.
Г-н Марчев заяви, че предложението се приема за информация.
С това, поради изчерпване на дневния ред, г-н Марчев обяви край на
заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К.
Утвърдил: ………………………….
Недко Марчев
Областен управител
на Област Добрич
Протоколчик: .………………….
Калоян Захариев
Младши експерт
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