АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД - ПЕРНИК

Изх.№ АВиК – 26
02.02.2016г.
ДО
Д-Р ВЯРА ЦЕРОВСКА
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ИНЖ.ИВО САВОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИК

ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДОМИР

ВАСИЛ УЗУНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗНИК

СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН

Д-Р ВЕСЕЛИНА ШИШКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОВАЧЕВЦИ

ДИМИТЪР СОТИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЕМЕН

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД – ПЕРНИК ЗА 2015 ГОДИНА

отд-р Александър Александров - ОбластенуправителнаОбластПерник
иПредседателнаАсоциацияпоВиК- Перник

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, КОЛЕГИ – ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯ
ПО ВиК – ПЕРНИК,

В

изпълнениеначл.

198в,

ал.

5,

т.

5

представямнаВашетовниманиенастоящияДокладзадейносттанаАВиК2015година:

отЗаконазаводите,
Перникпрез

І. През 2015годинасапроведени 3(три) заседания на Общото събрание на
Асоциация по ВиК – Перник на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД –
Перник.
Първото

редовнозаседаниее

насрочено

и

проведено

27.02.2015г.Запровежданетоназаседаниетосаполученисъответнитемандатиот
МОСВ,

съгласноразпоредбитеначл.

198е,

ал.4

на

МРРБ

и

отЗаконазаводите.Заседанието

е

проведено приследниядневенред:
1. Приемане от Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Перник на решение за предоставяне на
принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги
с действащия ВиК оператор по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за
водите.
2. Отчета за изпълнението на бюджета за 2014 г.
3. Годишен отчет за дейността на АВиК-Перник за 2014 г.

По

т.1

от

дневния

ред

е

прието

принципносъгласиезасключваненадоговорзастопанисване,
експлоатациянаВиКсистемите

и

решение
поддържане

съоръженията,

както

за
и
и

предоставяненаВиКуслугинапотребителитесрещузаплащанесъссъществуващияВиКопера
тор “ВиК” ООД - Перник, пореданачл. 198п, ал. 1, предложениепървоотЗаконазаводите.
Решениетоеприетоотнадлежноупълномощенитеприсъстващи с правонаглас 89,83%.
По т.2 от дневния ред е приет отчета за изпълнение на бюджета с 89,83% от надлежно
упълномощените присъстващи с право на глас.
По т.3 от дневния ред е приет годишния отчет за дейносттана АВиК-Перник за 2014 г.
с 89,83% от надлежно упълномощените присъстващи с право на глас.

Второтоизвънредно

заседание

е

проведенона14.04.2015г.Запровежданетоназаседаниетосаполученисъответнитемандати
от МРРБ и МОСВ, съгласноразпоредбитеначл. 198е, ал.4 отЗаконазаводите. Заседанието
е проведеноприследниядневенред:
1. Обсъждане и приеманеотОбщотосъбраниенаАсоциацияпоВиК в

обособенататеритория, обслужванаот „ВиК” ООД –Перникнабюджетаза 2015 година,
съгласночл. 198в, ал. 4, т. 9 отЗаконазаводите.
По т. 1 от дневния ред г-жаСоколова, в качеството си на Председател на АВиКПерник,е разясниланаприсъстващите, чекъмпоканата е приложенизменениябюджет
2015,

вкойтонямапроменивъввноските

и

в

общатастойност,

ноповторнотоприеманенабюджет 2015сеналагапорадиизвършенакорекция, състоящасе
в

прехвърлянетонасуматаот

формиранаотбюджетитеза

3715,00лв.,
2014

койтосепредлагазагласуване, същата

и
е

предвиденазавъншниуслуги,
2015

година.

В

която

е

бюджета,

прехвърленакаторазходзадругиплащания

и

възнаграждениянаперсонала /гражданскидоговори/.Следизвършенатакорекцияза 2015
годинасумата, коятощеостанезавъншниуслуги е в размерна 710,00лв.
Решението за приемане на бюджета на Асоциация по ВиК - Перник за 2015г. е прието с
мнозинство 96,62% отобщо 100% гласове.

Третотоизвънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК –
Пернике
проведенона17.12.2015г.Запровежданетоназаседаниетосаполученисъответнитемандати
от МРРБ и МОСВ, съгласноразпоредбитеначл. 198е, ал.4 отЗаконазаводите. Заседанието
е проведено приследниядневенред:
1. Обсъждане и съгласуване на основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите
на Бизнес плана на оператора - "ВиК" ООД - Перник

във връзка с удължаване на

настоящия регулаторен период до 31.12.2016г.,съгласно разпоредбите на §14, ал.1 от
ПЗР към ЗИД на ЗВ.
2. Приемане препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за
2016 година на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от “ВиК“
ООД-Перник, съгласно чл.20,ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по ВиК.
По т. 1 от дневния ред е прието решение за съгласуванена Бизнес план на
оператора - „ВиК“ ООД - Перник, във връзка с удължаване на настоящия регулаторен
период до 31.12.2016г., съгласно разпоредбите на §14, ал.1 от Преходните и
заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.
Решението е прието с 94,50% от общо 100% от всички гласове в Общото
събрание.
По т.2 от дневния ред не е прието решениеза приемане на препоръчителния
размер на вноската на държавата в бюджета за 2016г. на Асоциацията по ВиК в
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник, в размер на 14 997,50лв.,

поради липса на мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите, т.е
71,88%.
Общински съвет град Перник и Общински съвет град Земен не са упълномощили
своите представители как да гласуват по т.2 от дневният ред и следователно гласовете
им не могат да бъдат зачетени.
II. На 02.02.2015г. е сключен ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПОСЛУЖВАНЕ между
Министерството на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ), представлявано
от Лиляна Павлова – министър, чрез Николай Нанков – заместник –министър, съгласно
Заповед №РД-02-14-1246/15.12.2014г. на министъра на регионалното развитие и
благоустройството за делегиране на правомощия и Асоциация по ВиК – Перник,
представлявана от Ирена Любенова Соколова – председател, с предмет на договора:
1.1. ВЕЩИ, придобити по договор №РД-02-29-247/04.08.2014г.:
- 3 бр. Работни бюра с единична балансова стойност 176,94 лв. с ДДС,
- 3 бр. Контейнери с чекмеджета с единична балансова стойност 93,60 лв. с
ДДС,
- 2 бр. Шкафа с 4 рафта и две врати с единична балансова стойност 128,82 лв. с
ДДС,
- 2 бр. Метални архивни шкафа с единична балансова стойност 400,44 лв. с
ДДС,
- 1 бр. Заседателна маса, кръгла с единична балансова стойност 104,16 лв. с
ДДС,
- 3 бр. Работни стола с единична балансова стойност 75,90 лв. с ДДС,
- 6 бр. Посетителски стола с единична балансова стойност 26,61 лв. с ДДС
Общата балансова стойност на ВЕЩИТЕ по т.1.1. е 1 965,80 лв. без ДДС и
2 358,96 лв. с ДДС и
1.2. ВЕЩИ, придобити по договор № РД-02-29-248/04.08.2014г.:
- 3 бр. Компютърни конфигурации ( вкл. монитор, мишка, клавиатура,
операционна система ) с единична балансова стойност 1 437,60 лв. с ДДС,
- 1 бр. Преносим компютър с единична балансова стойност 2 011,20 лв. с ДДС,
- 4 бр. Лицензи за MS office и антивирусна програма с единична балансова
стойност 417, 60 лв. с ДДС,
- 1 бр. Мултимедиен прожектор с единична балансова стойност 955,20 лв. с ДДС,
- 1 бр. Рутер (маршрутизатор) с единична балансова стойност 276,00 лв. с ДДС,
- 1 бр. Суич (мрежов комутатор) с единична балансова стойност 174,00 лв. с
ДДС,
- 1 бр. UPS ( непрекъсваемо (токо)захранване) с единична балансова стойност
1 069,20 лв. с ДДС,

- 1 бр. Лазерно монохромно многофункционално устройство ( скенер, принтер,
факс, и копир) с единична балансова стойност 176,94 лв. с ДДС,
Общата балансова стойност на ВЕЩИТЕ по т.1.2. е 10 289,00 лв. без ДДС и
12 346,80 лв. с ДДС.
Общата балансова стойност на ВЕЩИТЕ по т.1.1. и
ДДС и 14 705,76 лв. с ДДС.

т.1.2. е 12 254,80 лв. без

Настоящият договор се сключва за срок от 5(пет) години, считано от датата на
подписване на същия и предаване на ВЕЩИТЕ на ЗАЕМАТЕЛЯ с предавателноприемателен протокол –Приложение №1 към настоящия договор.
ІІІ.Наоснованиечл.
49,
ал.
2
отПравилниказаорганизацията
и
дейносттанаАсоциациитеповодоснабдяване и канализация, въввръзка с чл. 91
отКодексанатруда са организирани и проведени конкурси за длъжностите: “Главен
секретар“, “ВиК експерт“ и “Финансов експерт“ в Асоциация по ВиК – Перник и са
назначени на трудов договор следните лица:
1.Главен секретар в Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ ООД – Перник е Румяна Руменова Мирчева;
2.ВиК експерт в Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ ООД – Перник е инж.Невена Кирилова Павлова;
3.Финансов експерт в Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ ООД – Перник и Кристина Георгиева Георгиева.
IV. С РЕШЕНИЕ № 887 на

Министерски съвет от 11.11.2015г. на основание

чл.143, ал.2 от Конституцията на Република България и чл.29,ал.3 във връзка с чл.19а,
ал.2 от Закона за администрацията, от поста областен управител на гр.Перник е
освободена г-жа ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА и е назначен д-р АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДРОВ.
V.С

встъпванетому

в

извършенапререгистрациянаАВиКПерник
Къмнастоящиямоментне

е

длъжносткатоОбластенуправител
в

РегистърБулстат

с

е

новиятитуляр.

полученаидентификационнатакарта

и

е

издаденовременноудостоверение, валиднодо 27.02.2016г. с ЕИК 176268361. В случай,
чедотогаванесеполучикартата, следвадасеизвадинововременноудостоверение.
VI.

За

2015

г.предстои

ПерникГодишнаданъчнадекларацияпо

да
чл.62

бъде
от

ЗКПО

подадена
и

в

НАП

годишенотчетдо

31.03.2016г.Отчетитесесъхраняватпри Финансовия експерт на АВиК – Перник.
VІI.

Изготвен

е

финансовотчетзадейносттанаАВиКПерник,

който

е

неразделначасткъмнастоящияотчет.
VІІI. Сменена е обслужващата банка на АВиК – Перник и от 26.11.2015г.
Асоциацията е клиент на „Първа Инвестиционна Банка“ АД – клон Перник и е с

новабанковасметка.Съответно тя е изпратенанаМинистъранарегионалноторазвитие и
благоустройството

с

писмо

с

изх.№АВиК

-

74

от

30.11.2015г.

иприложенакъмматериалитеподневнияреднаОбщотосъбраниезачленоветему.
преводи

ще

се

извършват

по

Всички
тази

сметка:IBAN:BG32FINV91501216626997(BGN),BIC:FINVBGSF
ІX. ПредстоящизаАВиК-Перникдейности:


1.Провежданенаредовнозаседаниена 11.03.2016г.приследниядневенред:
1.

Приемане

на

бюджета

на

Асоциация

по

ВиК

на

обособената

територия,обслужвана от “ВиК“ ООД - Перник за 2016 година, съгласно
чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по ВиК.
2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета

на Асоциация по

ВиКна обособената територия,обслужвана от “ВиК“ ООД – Перник за 2015
г., съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по ВиК.
3.

Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК на

обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Перник за 2015 г., съгласно
чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.
4. Приемане на решение за сключване на договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и
предоставянето на ВиК услуги на потребителите по реда на Закона за водите
(чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите),със съществуващия
ВиК оператор - “ВиК“ ООД – Перник, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за
водите и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация.


2.Превежданенадължимитевноскиза 2016 г. от МРРБ и общините.

С уважение,
Д-р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

/П/

Председател на АВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД - Перник

