Препис!
Протокол № 13
ЗАСЕДАНИЕ
№ 13
проведено на 14.10.2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ - председател на Общинския съвет;

Днес, 14.10.2020г., от 09:30 часа в Зала на ОбС, се проведе извънредно
заседание на Общински съвет - Сливен.
От 41 общински съветници на заседанието присъстваха 36.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински съвет Сливен
Уважаеми г-н Радев, уважаеми дами и господа заместник-кметове,
уважаема г-жо Радева, уважаеми гости, скъпи колеги! На основание чл. 13,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Сливен, определям г-жа Веселина Тонева за дежурен заместникпредседател на днешното заседание на Общинския съвет Сливен, а за
протоколист определям г-жа Цветелина Тачева.
Беше извършена проверка на кворума. В системата са регистрирани
33 общински съветника и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 37, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Сливен, откривам ТРИНАДЕСЕТОТО, ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
на Общински съвет Сливен.
Знаете, че извънредните заседания се свикват по един единствен
въпрос, който трябва да бъде разгледан и той за днешното извънредно
заседание е упълномощаване на представител на Община Сливен в
Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр.
Сливен.
Някакви предложения, изказвания, мнения по отношение на дневния
ред, колеги? Не виждам. Гласуваме дневния ред.
С 31 гласа „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“ приехме дневния
ред.
Момчил Пантелеев (от място) обяви, че гласува „за“.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – За протокола: 31 гласа „за“ от системата плюс гласа
„за“ на г-н Момчил Пантелеев – 32 гласа „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал
се“.
Общинският съвет гласува и със "за" - 32, "против" - 0 и "въздържали
се" - 1, прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. вх. 30-00-1000/12.10.2020 - Упълномощаване на представител на
Община Сливен в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, гр. Сливен.

ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, преминаваме към разглеждане на
единствената точка от дневния ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
30-00-1000/12.10.2020 - Упълномощаване на представител на Община
Сливен в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен”
ООД, гр. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по оперативен
контрол, която се събра на извънредно заседание и разгледа
предложението. Г-н Мустафов, да чуем становището на комисията.
МУСТАФА МУСТАФОВ – Председател на ПК по ОК
Уважаеми г-н Митев, уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги! На
проведеното заседание на комисията, комисията подкрепя така
направеното предложение.
Предложението е за вливане на ВиК холдинга във ВиК Сливен.
Целите, както знаете, са за стабилизиране, финансово, на дружеството.
Първо ще им се отпусне заем от милион и половина за разплащане на
неотложни текущи разплащания към електроснабдителите, а в
последствие, доколкото разбрах, миналия път присъствах на Общото
събрание на ВиК, и там управителят на дружеството – г-н Рашев, каза че се
очакват около 12 милиона от ВиК холдинга за ремонти по населените
места. Благодаря.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Мустафов. Колеги, тук и комисията по
финанси бюджет и икономическо развитие също го разгледа на извънредно
заседание и подкрепя предложението.
Г-н Комбалов, да чуем становището на комисията по нормативна
уредба и законосъобразност на актовете на Общинския съвет.
СТАНИМИР КОМБАЛОВ – Председател на ПК по НУЗАОбСКИРОбС
Уважаеми г-н Кмете, уважаеми заместник-кметове, уважаеми г-н
Председател, уважаеми колеги! Комисията разгледа предложението,
намира го за законосъобразно и като такова го приема. Колегата разясни
идеята за предприемане на такива действия от страна на ВиК, тъй като
очевидно е необходимо някакви такива да се предприемат, с оглед
неговото оздравяване. В тоя смисъл моля да подкрепите предложението.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Комбалов. Г-н Радев, за становище по
предложението.
СТЕФАН РАДЕВ – Кмет на Община Сливен
Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински
съветници! Всъщност, това предложение, за свикване на Общо събрание на
ВиК и приемане на ВиК холдинга като съдружник на мястото на
държавата, е нещо за което се борим от началото на тази година дори от
края на миналата година. Много пъти сме коментирали тежкото финансово
състояние на ВиК- Сливен, което идва по две направления. Едното е
текущото положение с това че, по-голяма част от водата, която добива в
момента, се добива от помпените станции и консумира голямо количество
електроенергия ВиК- Сливен, която не е разчетена в цените на водата. Към
момента задълженията са над милион и шестстотин хиляди за
електроенергия на ВиК- Сливен и това е много сериозен риск за
продължаване на дейността му. В същото време ВиК холдинга има
финансов ресурс. Структурирането му, той да стане предприятие майка,
така да го кажем, на ВиК дружествата, ще позволи дъщерните му
дружества да ползват от този ресурс на ВиК холдинга. На първо място
непосредствената необходимост е бързо получаване на заем за разплащане
на тази електроенергия, за да се ликвидира риска от спиране на
електроподаването.
Втората голяма група причини за състоянието на дружеството е
старите задължения за такса водоползване. Дълги дела водеха с Басейнова
дирекция (между ВиК и Басейнова дирекция) за тези такси. Но за такива
такси, които са за последните 10 г. мисля, ВиК дължи над 6 милиона на
Басейнова дирекция. Поне разговорите, които сме водели за
капитализиране на това дружество, бяха когато ВиК холдинга стане
собственик във ВиК-то, да бъде увеличен капитала на ВиК- Сливен с тази
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сума, за да се разплатят задълженията към Басейнова дирекция. Това пък е
важно, за да се отпочне работата по големия проект за Водния цикъл,
който въпреки големия размер на финансиране от програмата „Околна
среда“ е необходимо и съфинансиране от страна на ВиК в размер на близо
15 милиона. Има договорен кредит от „Флаг“ или от „Фонда на фондовете“
за ВиК, но за да бъде отпуснат трябва да са изчистят старите задължения,
към Басейнова дирекция и НАП, на ВиК дружеството. Затова е важно да
може да се ползва такъв ресурс от ВиК холдинга.
Сега, сигурно е можело да ни изпратят поканата много по-рано, за да
не се налага да правим извънредни сесии, но не знам какви им са
организационните причини на тях. Но е много важно това структуриране
на капитала на ВиК, за да има достъп до големия ресурс на ВиК холдинга.
Надявам се това да е, така, решителна стъпка за решаване на финансовите
проблеми на ВиК- Сливен. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев. Колеги, имате думата за
изказвания. Г-н Кутийски, заповядайте.
РАДОСЛАВ КУТИЙСКИ - Изказване
Уважаеми Кмете, уважаеми г-н Председател, вземам думата не точно
за изказване. Четейки предложението виждам, че задълженията, които
току-що говорехте, са към ЧЕЗ. Това техническа грешка ли е? Тъй като при
нас оператора е EVN, или е просто на свободния пазар - работят с ЧЕЗ ВиК
дружеството? Защото ако е техническа грешка трябва да се събираме после
пак да я отстраняваме.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Радев, заповядайте.
СТЕФАН РАДЕВ – Кмет на Община Сливен
Всъщност, г-н Кутийски в едната от хипотезите на въпроса си даде
отговора. ВиК- Сливен са на свободния пазар на електроенергия и „ЧЕЗ
Трейд“ е всъщност търговския доставчик на енергията. Към тях дължат
средствата. Иначе, разпределението се осигурява от EVN, но EVN е само
системния оператор на мрежата, а търговеца на ток е „ЧЕЗ Трейд“.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, благодаря. Г-н Кутийски, всичко е ок, да? Добре.
Други изказвания, колеги? Не виждам.
Колеги, гласуваме точка първа и единствена, а именно как да гласува
нашия представител в Общото събрание на „ВиК- Сливен“ ООД.
Гласуваме, колеги.
Соня Келеведжиева (от място) Г-н Митев, моля да вземете под внимание и
моя глас.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – С 23 гласа „за“, 0 – „против“, 9 – „въздържали се“.
Г-жо Келеведжиева?
Соня Келеведжиева (от място) Обяви, че гласува „въздържал се“.
ДИМИТЪР МИТЕВ – За протокола: с 23 гласа „за“ от системата…. Моля?
От залата беше поискано прегласуване.
Оспорено гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 23, "против" - 0 и "въздържали
се" - 9 .....
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, има предложение за прегласуване. Ще Ви
помоля да изчакаме 2 мин. да се оправи системата и да гласуваме.
Колеги, има предложение за прегласуване. Прегласуваме точка
единствена от дневния ред. Гласуваме.
Реплики от залата.
ДИМИТЪР МИТЕВ – С 23 гласа „за“, 1 – „против“ и 8 – „въздържали
се“… Така, уточняваме. Г-н Пантелеев?
Момчил Пантелеев (от място) Обяви, че гласува „за“.
Светомир Мъндев (от място) Обяви, че гласува „за“.
Димитър Павлов (от място) И аз съм „за“.
Соня Келеведжиева (от място) Обяви, че гласува „въздържал се“.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Какво става, колеги?
Добре, уточняваме: с 23 гласа „за“ от системата плюс гласовете на
г-н Момчил Пантелеев, г-н Мъндев и д-р Павлов - с 26 гласа „за“.
Изчаквам, други „за“ има ли, колеги? 26 гласа „за“, 1 – „против“, 8 –
„въздържали се“ от системата плюс гласа на г-жа Келеведжиева - с 9 –
„въздържали се“, т.е. повтаряме за протокола: 26 гласа „за“, 1 – „против“, 9
– „въздържали се“ предложението се приема.
Окончателно гласуване по точката
Общинският съвет гласува и със "за" - 26, "против" - 1 и "въздържали
се" - 9 .....
Поименни гласове по основния въпрос:
1.
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: - За
2.
РАДОСТИН АТАНАСОВ БОЗУКОВ: - За
3.
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: - За
4.
AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: - Против
5.
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: - Въздържал се
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: - За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: - Въздържал се
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: - За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: - За
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: - За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: - За
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: - За
МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: - Въздържал се
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: - За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: - Въздържал се
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: - Въздържал се
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: - За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: - За
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: - За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: - За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: - За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: - За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: - Въздържал се
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: - За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: - За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: - Въздържал се
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: - За
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: - За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: - За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: - За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: - Въздържал се
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: - За
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: - За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: - За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: - Въздържал се

РЕШЕНИЕ
№ 371
На основание чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия и постъпилата покана от
управителя на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Мустафа Юсеинов Мустафов - Представител на
Община Сливен в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване
и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен относно предложения дневен
ред, определен в поканата за свикване на Общо събрание на
съдружниците, насрочено за 20.10.2020 г. /вторник/ от 11:00 часа в
сградата на дружество „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр.
Сливен на адрес: гр. Сливен, ул. „6-ти септември” № 27 да гласува както
следва:
1.1. По т. 1 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане на
нов съдружник в дружеството „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София,
за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на
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регионалното развитие и благоустройството върху 139 920 броя
дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки, представляващи 51
% от капитала на „ВиК- Сливен” ООД и внасянето им като непарична
вноска в капитала на „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София, при
стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица,
назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 1 399 200 лв.,
съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 202009011403514/25.09.2020 г. на Агенция по вписванията. Непаричната вноска, с която ще
се увеличи капитала на „Български ВиК холдинг” ЕАД, в размер на 1 399
200 лева, се равнява на 1 399 броя акции с номинал по 1000 лева всяка,
които ще бъдат придобити от държавата, чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството- едноличен собственик на капитала на
„Български ВиК холдинг” ЕАД” – да гласува „ЗА”;
1.2. По т. 2 от дневния ред: „Вземане на решение за
упълномощаване на управителя на „ВиК- Сливен” ООД да сключи договор
за прехвърляне на дружествените дялове по т.1, притежавани от държавата
в полза на „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София” – да гласува „ЗА”;
1.3. По т. 3 от дневния ред: „Вземане на решение за промени в
дружествения договор на „ВиК- Сливен“ ООД, както следва: В чл. 5
текста „Държавата - представлявана от определено от Министъра на РРБ
лице” се заменя е „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София и в чл.11, ал.2,
б.”А” думата „Държавата” се заменя с „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр.
София” – да гласува „ЗА”;
1.4. По т. 4 от дневния ред: „Вземане на решение „ВиК- Сливен”
ООД да получи финансиране от „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София,
в размер до 1,5 млн. лв. и за сключване на договор за заем, при условията
на съгласуван между двете страни проект на договор за заем. Средствата
да се използват за покриване на безспорните просрочени задължения за ел.
енергия на „ВиК- Сливен“ ООД към „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД доставчик на ел. енергия средно напрежение за дружеството.” – да гласува
„ЗА”;
1.5. По т. 5 от дневния ред: „Разни” - да гласува в защита на
интересите на Община Сливен.
2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за предварителното изпълнение: Защита на особено
важни държавни и обществени интереси и предотвратяване забавата на
изпълнението и настъпване на значителни или трудно поправими вреди.
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ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, отрицателен вот. Г-н Делибалтов,
заповядайте.
AТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ – Отрицателен вот
Уважаеми колеги, аз относително рядко вземам думата, но тъй като
сферата, за която гласуваме тук… не бих попречил за упълномощаване на
нашия представител. Но тъй като… Ако продължа малко повече приеми го
като политическо изказване.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, няма проблем.
AТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ – Тъй като тази сфера е от огромно значение за
бита и социалната задоволеност на всички в общината, откъм най-ценната
стока водата, няма как да остана мълчалив по този въпрос.
Г-н Рашев, вече колко години подред, управлява ВиК в гр. Сливен по
начин, който според мен и според БСП не е достатъчно ползотворен и
ефективен, да не кажа, точно обратното.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, ще Ви помоля за тишина и да изслушаме
колегата. Още малко търпение. Да, г-н Делибалтов, заповядайте.
AТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ – Сагата „Воден цикъл“ в Сливен продължава да
се развива с бурни темпове още от преди много години. Знаем през какво
сме минали. И сега, ситуацията в момента, да се доведе до там, търговията
с вода да е губеща във всяко едно отношение, просто е нонсенс.
Проблемът във ВиК сектора не е само в Сливенска община.
Проблемът във ВиК сектора е в цяла България както го виждате. Наскоро
гледахме министър-председателя в Габровския край, където има сериозен
проблем с водоснабдяването на Севлиево. Видимо, това е проблем който
шества навсякъде. Въпросът е до каква степен местните структури, които
се занимават с работата по ВиК, се справят със своя ангажимент.
Преди няколко години БСП направи протест пред централата на
ВиК, защото още тогава намирахме, че работата на г-н Рашев не е
достатъчно ползотворна и плодоносна. Резултата, който сега има, като
икономически показатели, в това дружество е в отчайваща градация
надолу. Дълговете на това дружество точно казано аз не мога точно да ги
кажа, защото нямам подробната информация, но те са между 10 и 15
милиона. Независимо по какъв начин ще ни помогне държавния холдинг,
който се очертава на хоризонта, аз не съм убеден, че парите ще достигнат
за да се изчистят всички задължения и дългове, които има това дружество.
Не искам да задълбавам в детайли, но за мен във ВиК има един
проблем и този проблем се нарича Севдалин Рашев. Това е управителят.
Ние сме се опитвали да се свържем с него, да говорим с него. Отговорът
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винаги е бил нулев. Не може по този начин да се управлява дружество, от
което зависи водоснабдяването на цялата община. За мен това е
недопустимо и поради това взех думата за политическо изказване, за да
помоля, тъй като местното управление, кметската институция, не е в
състояние да отстранява или да препоръчва отстраняването на г-н Рашев,
то да помоля да се сведат тези мнения и в ръководството в държавните
структури, на които е подчинен г-н Рашев.
Проблемите с канализацията в между селищата са уникално зле и
трудни, за да може и това управление, което той осъществява да ни доведе
до днешната ситуация. Да се чудим откъде да вземем пари, за да можем да
придвижим развитието на този сектор. Това е нонсенс наистина. Така че,
нашето мнение по този въпрос е такова. Лично моето също. И затова, моля
кметската управа да потърси съдействие или съвет, или каквото и да е, по
намиране на по-действен и по-успешен управител на това дружество.
Благодаря Ви.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Делибалтов. Колеги, поради
изчерпване на дневния ред закривам извънредното заседание и Ви желая
приятен ден.

Заседанието беше закрито в 09.50 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/п/

Димитър Митев
ДЕЖУРЕН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/п/

Веселина Тонева

ПРОТОКОЛИСТ:

/п/

Цветелина Тачева
Вярно с оригинала!
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