
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

                                         ПРОТОКОЛ
      от

                                                     заседание на
                       Областния съвет за развитие на област Монтана

                       26. 09.2013 г.

Днес, 26.09.2013 г. в заседателната зала на Областна администрация
Монтана се състоя заседание на Областния съвет за развитие.

В заседанието взеха участие :
Анатолий Младенов – Областен управител на област Монтана и

Председател на Областния съвет за развитие.

Членове с право на глас:
1. Иво Иванов – кмет на община Лом
2. Наташа Михайлова – кмет на община Брусарци
3. Георги Георгиев  – кмет на община Якимово
4. Диман Георгиев  – зам. кмет на община Монтана
  (замества г-н Златко Живков -  кмет на община Монтана)
5. Боян Аврамов  –   зам.кмет на община Вълчедръм
  (замества г-н Иван Барзин -  кмет на община Вълчедръм)
6. Емилия Цветанова – зам.кмет на община Медковец

             (замества г-н Венцислав Евгениев -  кмет на община Медковец)
7. Иван Пешунов – секретар на община Георги Дамяново
  (замества г-н Дилян Димитров -  кмет на община Георги Дамяново)
8. Валентин Кръстев – представител на община Чипровци
  (замества г-н  Анатоли Първанов -  кмет на община Чипровци)
9. Красимир Савов – представител на община Берковица

             (замества г-жа Димитранка Каменова -  кмет на община Берковица)
10. Юлиян Иванов – председател на общински съвет Берковица
11. Катя Додева – председател на общински съвет Брусарци
12. Стефан Герасимов – представител на общински съвет Медковец

             (замества г-н Даниел Славчев -  представител на общински съвет Медковец)
13. Асен Качамачков – представител на общински съвет Вълчедръм
14. Серафим Василев – представител на общински съвет Лом
15. Светлин Лазаров – представител на общински съвет Монтана
16. Надя Йосифова – представител на общински съвет Бойчиновци
17. Бистра Петкова – представител на общински съвет Чипровци

             (замества г-н Юли Цветков -  председател на общински съвет Чипровци)
18. Иван Сергисов – председател на БСЧП “Възраждане” Монтана
19. Мария Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана
20. Христо Петров  - представител на ТПП Монтана

             (замества г-н Ангел Ангелов -  председател на ТПП Монтана)
21. Невена Райкова - представител на КТ “Подкрепа” Монтана

             (замества г-н Иван Александров -  председател на КТ “Подкрепа” Монтана)
22. Клара Илиева – представител на ССИ България
23. Латинка Арсенова – представител на Стопанска Камара Монтана

             (замества г-н Цвети Коновски – председател на Стопанска Камара Монтана)
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Участие в заседанието взеха и:

            Аксел Трангбаек – директор на “НИРАС” България и упълномощен
представител на  “НИРАС” А/С Дания

  Кирил Гьошев – представител на “НИРАС” България
  Иванка Прюнет – местен ръководител екип на “ДХИ” България
  Лили Янкова – представител на “ДХИ” България
  Шинка Маринова – представител на “НИРАС” България
  Дочка Велкова – представител на “СКГ”
  Мирчо Танев – представител на “Аквапартньор” ЕООД
  Наум Николов - представител на “Аквапартньор” ЕООД
  Ваня Пенева - представител на “Аквапартньор” ЕООД
  Валери Иванов – управител на “В и К” ООД Монтана
  Йордан Йорданов – управител на “В и К” ЕООД Берковица

Заседанието откри Областният управител на област Монтана г-н Анатолий
Младенов, който приветства присъстващите с добре дошли и обяви дневния ред
както следва:

1. Обсъждане и съгласуване на проект на Регионален генерален план за
водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „ВиК”
ООД – гр. Монтана.

2. Обсъждане и съгласуване на проект на Регионален генерален план за
водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „ВиК”
ЕООД – гр. Берковица.

3. Разни.

 След като не постъпиха предложения за допълване на посочения дневен ред
г-н Младенов постави начало на разискванията по точка 1, като разясни накратко
значението на двата регионални плана за обособените територии на “ВиК” дружества
Монтана и Берковица. Областният управител даде думата на г-н Трангбаек – директор
на “НИРАС” А/С Дания, който представи в резюме работата на своя екип и отправи
благодарности към всички институции, оказали съдействие на фирмите изготвители
при окомплектоването на плановите документи. Встъпителните думи на г-н Трангбаек
бяха допълнени от г-н Гьошев и г-жа Маринова, които на свой ред представиха
основните функции на документите, както и тяхната роля с оглед на програмирането
през периода 2014-2020 г.

Г-жа Маринова поясни, че документите всъщност представляват “мастър
планове”,  чиято основна задача е да очертаят рамките на инвестициите,  които
общините следва да направят във В и К сектора. Плановете задават основните насоки
при кандидатстването с проекти по Оперативните програми и подготовката на
необходимите прединвестиционни проучвания.

Думата бе дадена на г-жа Велкова за да презентира основните аспекти в
Регионалния генерален план/РГП/ за обособената територия на “В и К” ООД Монтана.
Г-жа Велкова информира присъстващите, че съгласно изготвеното от МРР техническо
задание обект на РГП са агломерациите над 2000  екв.ж.,  като техния списък е
подготвен въз основа на Директива 91/271/ЕЕС за качеството на отпадъчните води в
населените места. Основната цел на РГП е идентифицирането на инвестиционните
нужди за В и К отрасъла паралелно с осигуряване на съотвествие с европейското
екологично законодателство, определянето на краткосрочни, средносрочни и
дългосрочни инвестиционни програми и формирането на база за разпределение на
европейското съфинансиране. Регионалният план обхваща обособената територия на
“В и К” ООД – Монтана, която попада в административна област Монтана и включва
всички общини с изключение на община Берковица. Наред с  институционалната и
регулаторната рамка на плана г-жа Велкова представи и някои от най-съществените
проблеми в сферата на водоснабдяването и канализацията.

Сред основните слабости във водоснабдяването са лошото техническо състояние
на главните довеждащи водопроводи и водоразпределителните мрежи, както и
високите средни загуби на вода. Водопроводите са изградени предимно от
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азбестоциментови тръби,  които не само са причина за чести аварии,  но и носят
потенциален здравен риск за населението. Поради липса на съоръжения за
пречистване на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване не се
постигат целогодишно регламентираните в Наредба 9 стойности за качеството на
водите за питейно-битови нужди.

По отношение на канализацията проблемите са свързани преди всичко с
амортизационната остарялост и износеност на канализационните мрежи и смесения
тип канализационна система, налагащ изграждането на скъпоструващи колектори с
големи диаметри. От значение е и високото ниво на ексфилтрация и инфилтрация,
нарушаващо нормалното функциониране на ПСОВ и водещо до замърсяване на
почвата и подпочвените води.

Сред препоръчаните мерки за елиминиране на слабостите във водоснабдяването
са реконструкция и изграждане на водопроводи, реконструкция на
водоразпределителни мрежи, въвеждане на системи за активен мониторинг на
течовете и контрол на налягането.

За неутрализиране напроблемите в канализацията се препоръчват реконструкция
и рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа, изграждане на
канализационна мрежа и ПСОВ в конкретни населени места, рехабилитация на главни
канализационни и довеждащи колектори.

По отношение на набелязаните мерки за преодоляване на проблемите в сектора
г-жа Велкова представи и прогнозни данни за размера на необходимите инвестиции,
както за периода 2014-2020, така и през следващи програмни периоди. Паралелно с
това бяха представени и прогнозни финансови разчети за консолидирани
инвестиционни проекти в обособената територия в краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен план.

Г-н Младенов благодари на г-жа Велкова за представената информация, след
което прикани присъстващите за коментари и забележки по презентацията.

Думата бе дадена на г-н Иванов, за да изкаже своята позиция по отношение на
Генералния план за обособената територия на “В и К” ООД – Монтана.

Г-н Иванов сподели,  че няма да се впуска в детайли,  а ще резюмира накратко
основните си забележки,  които са преди всичко в частта,  касаеща дългосрочното
финансовото състояние на предприятието и възможността да се мобилизира финансов
ресурс,  за да бъдат покрити съответните задължения.  Управителят на “В и К”  ООД-
Монтана информира присъстващите, че не разбира въз основа на какво са направени
изводите за наличния финансов ресурс в предприятието и за какви точно задължения
става въпрос. По отношение на формулирания във финансовия анализ на плана
извод, че е налице слабо влошаване на коефициента на събираемост на вземанията,
инж. Иванов увери аудиторията, че проблемът със събираемостта е сериозен, както са
сериозни и средните загуби на вода,  чиито реални стойности са над 70%  и
превишават посочените в анализа. Относно залегналата в плана цел за свеждане на
средните загуби на вода за в бъдеще до 35% инж. Иванов сподели, че този процент е
твърде оптимистичен и не е ясно как ще бъде постигнат.

В отговор на коментара на г-н Иванов по отношение на съдържанието на плана,
г-жа Велкова посочи, че екипът, изготвил документа се е ръководил от техническото
задание на МРР, като заложените стойности са прогнозни и формират общата рамка.
Те до голяма степен са зависими от успешната реализация на разписаните конкретни
мерки, като това доколко даден резултат е постижим и дали е налице реална
необходимост от съответната мярка се преценява на етапа на прединвестиционните
проучвания, които се разработват за проектите.

Думата поиска г-жа Цветанова, която постави въпроса за бъдещето на
планираните за реализация проекти в малките общини, чиито брой на населението е
на границата на необходимите 2000  екв.ж.  В конкретния случай,  който г-жа
Цветанова посочи, е налице изготвено прединвестиционно проучване за проект
“Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води
и доизграждане,  реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа –  с.
Медковец”, удостоверяващо съответния брой еквивалентни жители. Подаденият за
финансиране в рамките на ОП “Околна среда” 2007-2013 г. проект е в напреднала
фаза с подготвен работен пакет и издадено разрешение за строеж, поради което г-жа
Цветанова счита, че неговата реализация е важна за населението в община Медковец
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и следва да намери отражение в предвидените в Генералния план краткосрочни
мерки за програмен период 2014-2020 г. Във връзка с това зам.кметът на общината
предлага да бъде извършена корекция в табличните данни за разпределението на
финансовия ресурс в т.13 от раздел 6 “ Краткосрочна, средносрочна и дългосрочна
инвестиционна програма за покриване на водоснабдителните и канализационни
цели”,  като стойността на горепосочения воден проект –  25  милиона лв.  да бъде
отразена в графата за община Медковец, отнасяща се за програмен период 2014-2020
г.

Във връзка с казаното от г-жа Цветанова отношение взе г-жа Пенева, която
поясни, че  Генералните планова са изготвени при стриктно спазване на посочените в
техническото задание на МРР изисквания, поради което те боравят с окрупнени данни
без да разглеждат в детайли по-малките общини. В допълнение към това тя увери
присъстващите, че малките населени места ще получат полагащата им се възможност
да кандидатстват с проекти за съфинансиране по Оперативните програми през
периода 2014-2020 г.

Съгласие с казаното от г-жа Пенева изразиха г-жа Маринова и г-жа Велкова, като
поясниха, че община Медковец ще може да подаде своя подготвен проект за
съфинансиране в рамките на новата Оперативна програма за околна среда 2014-2020
г.

Г-н Георгиев поиска думата, за да сподели с присъстващите своите опасения, че
при реализацията на конкретни мерки във водните проекти възникват трудности,
които са причинени от необходимостта да бъдат съблюдавани специфичните
технически параметри, посочени в заданията. Зам.кметът на община Монтана изрази
мнение, че е необходимо да има координация и взаимодействие при изпълнението на
отделните Оперативни програми с цел да се сведат до минимум трудностите за
бенефициентите. Той също така постави въпроса за нуждата от подсигуряване на
баланс между стойността на предлаганите услуги и финансовите възможности на
крайния потребител в по-бедните райони.

Становища в подкрепа на г-н Георгиев изразиха г-н Иванов и г-н Сергисов, като
председателят на БСЧП “Възраждане” Монтана се поинтересува как точно ще
кореспондира РГП с Оперативните програми през новия програмен период и как е
обвързан с конкретните мерки, които трябва да предприеме дадена община.

Г-жа Велкова взе отношение по поставените въпроси, като сподели, че
проблемът с платежоспособността на крайните потребители е налице от доста време и
една от задачите при разписването на РГП е именно да се даде реална оценка на
съществуващите проблеми на фона на социално-икономическото състояние на
населението,  за да се прецени до каква степен хората биха могли да поемат
финансовата тежест на планираните за реализация мерки.

Г-жа Маринова допълни, че РГП допринасят за оформянето на рамката на
преговорите между България и ЕК при разписването на критериите за новата
Оперативна програма за околна среда 2014-2020 г., докато конкретните стъпки,
които се предприемат по отделни проекти се преценяват при извършването на
съответните прединвестиционни проучвания.

По точка 2 от дневния ред думата поиска г-н Йорданов, който сподели мнение,
че не е необходимо детайлно представяне на РГП за обособената територия на “В и К”
ЕООД – Берковица, тъй като проблемите са идентични. Той предложи на
заседаващите да се премине директно към обсъждане, за да се спести време.

Областният управител даде думата на г-жа Велкова, за да представи накратко
Генералния план за Берковица преди да започнат обсъжданията.

Наред със социално-икономическите характеристики на община Берковица г-жа
Велкова презентира данни за финансовото състояние на “В и К” ЕООД-Берковица,
съгласно които степента на финансова автономност на дружеството намалява и то
разполага с ограничени възможности да погасява краткосрочните си задължения.

 Основните проблеми в областта на водоснабдяването са идентични с тези на
Монтана и включват лошо техническо състояние на главните водопроводи и
водоразпределителните мрежи наред с високи средни загуби на вода и липса на
систематични измервания на хидравличните параметри.

По отношение на системата за управление на отпадъчните води е отчетено,  че
голяма част от експлоатираната канализация е с диаметър под 300 мм, което не
отговаря на нормативните изисквания. По време на дъжд се причиняват наводнения
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поради нефункциониращи дъждопреливници и невъзможност за поемане на
дъждовното водно количество от колекторите. Значителното ниво на ексфилтрация от
канализационната мрежа води до замърсяване на подпочвените води и на почвата.
Директното заустване на непречистени битово-фекални води в реките Раковица и
Бързия създава опасност от разпространение на зарази.

 Мерките, които се препоръчват във водоснабдяването включват реконструкция
на главни и довеждащи водопроводи, рехабилитация на резервоари, извършване на
активен контрол на течовете, мониторинг и управление на налягането.

По отношение на канализационната система са необходими реконструкция и
рехабилитация на главни канализационни колектори, доизграждане на
канализационната система на град Берковица, изграждане на нова дъждовна
канализация и дъждопреливници.

Г-н Младенов даде думата на г-н Йорданов, за да вземе отношение по
направената презентация.

Управителят на “В и К” ЕООД – Берковица изрази позиция, че екипът, изготвил
РГП заслужава поздравление за това, че е успял да събере огромно количество
информация и да систематизира основните слабости, но остава проблема със
стойността на предлаганите услуги и събираемостта на вземанията. В този смисъл той
се присъединява към позициите на г-н Георгиев и г-н Иванов за финансовото
обременяване на населението, което би могло да накара част от хората да се откажат
от услугите и по този начин допълнително да се влоши събираемостта.

В отговор г-жа Пенева изтъкна, че независимо от финансовите затруднения
планираните мерки във водоснабдяването и канализацията трябва да се осъществят,
тъй като от тях зависи състоянието на околната среда в населените места.
Недопускането на замърсяване на питейните води и пречистването на отпадъчните са
не само зададени от Европейските директиви, но и абсолютно наложителни с оглед на
грижата за здравето на хората.

Г-н Младенов прикани присъстващите за допълнителни въпроси и коментари.
След като такива не бяха направени той предложи на членовете на Областния

съвет да съгласуват така предложените Регионални планове за водоснабдяване и
канализация в двете обособени територии, като се вземат под внимание и
формулираните в хода на заседанието препоръки към тяхното съдържание.

След проведено гласуване сред редовните членове Областния съвет за развитие
на област Монтана взе следното РЕШЕНИЕ:

Съгласува с 24 гласа “ЗА”, 0 гласа “ПРОТИВ” и 0 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
предложените проекти на Регионални генерални планове за
водоснабдяването и канализацията на обособените територии на “В и К” ООД
– Монтана и “В и К” ЕООД – Берковица.

По точка 3 от дневния ред не постъпиха предложения, поради което той бе
изчерпан и заседанието закрито.

АНАТОЛИЙ МЛАДЕНОВ
Областен управител на област Монтана
и Председател на Областния съвет за развитие
/П/

Изготвил:
Добромир Тодоров – старши експерт в дирекция АКРРДС
/П/


