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

Изх.№АВиК – 215 / 12.09.2018г.

ПРОТОКОЛ № 3
Днес, 04.09.2018г., в 10,35 часа, в Заседателна зала „Струма“ на областна
администрация Перник, с адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” №1Б, се откри и
проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Перник.
Съгласно изискването на Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/ и след регистрация на
присъстващите по приложения Списък, неразделна част от настоящия Протокол, г-жа
Ирена Соколова – Областен управител на област Перник и Председател на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД,
град Перник обяви, че е изрично упълномощена от МРРБ и МОСВ да представлява
Държавата по въпросите от дневния ред на днешното извънредно заседание и е налице
необходимият кворум за провеждането му.
Участие в заседанието взеха упълномощените представители на общините –
членове на Асоциацията, притежаващи право глас в Общото събрание, както следва:
1. д-р Вяра Церовска – кмет на община Перник
2. Пламен Алексиев – кмет на община Радомир
3. Любомир Цветков – зам.кмет на община Ковачевци
Присъстваха следните представители на Асоциация по ВиК - Перник:
1. Румяна Мирчева – главен секретар на АВиК - Перник
2. Кристина Георгиева – финансов експерт на АВиК - Перник
3. инж. Мая Александрова – ВиК експерт на АВиК – Перник
Гости :
1. инж. Лили Китова – ВиК експерт на „ВиК“ ООД – Перник
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Съгласно чл. 12, ал. 8 от ПОДАВиК, за преброител на кворума и гласовете на
заседанието на Общото събрание, бе избрана – Кристина Георгиева – Финансов експерт
на АВиК - Перник.
На основание чл. 198в, ал. 7, от Закона за водите, заседанието е редовно, ако
присъстват представители на Държавата и общините, които притежават не по-малко от
две трети от всички гласове (общо 100%) в Общото събрание, т.е. 66,67%. На днешното
заседание присъстваха следните членове на Асоциацията по ВиК, със съответното
разпределение на гласовете в Общото събрание, а именно:
Присъстващите с право на глас са 93,26%, както следва:
ЧЛЕНОВЕ
1.
2.
3.
4.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ОБЛАСТ ПЕРНИК
ОБЩИНА ПЕРНИК
ОБЩИНА РАДОМИР
ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

БРОЙ
ГЛАСОВЕ
35,00%
47,31%
10,17%
0,78%

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и за вземане на
решения.
На вниманието на представителите на общините бяха представени предварително
обявените точки от Дневния ред, по който ще се проведе заседанието, а именно:
1. Приемане препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за
2019 година на Асоциация 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 (ПОДАВиК).
2. Съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на
Активите, съгласно чл.4.2. (г) от Договора за стопанисване, поддържане и
есксплоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги.
3. Други.
Предложения за допълнения към дневния ред не бяха направени, затова
председателя на Асоциация по ВиК – Перник, г-жа Ирена Соколова предложи да се
пристъпи към гласуване и вземане на решения по въпросите от представения дневен
ред.
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РЕШЕНИЕ № 1
по т.1 от дневния ред
На основание чл.20, ал.3, от ПОДАВиК, Асоциация по ВиК следва да приеме
решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
асоциацията за 2019 г., а именно 19 783,56лв.
Предоставен беше изготвения проект на бюджет на АВиК Перник за 2019 г.
с препоръчителния размер на вноската на държавата, както и с размерът на общинските
вноски определен спрямо процентното съотношение на гласовете на членовете в общото
събрание и е както следва:
-

препоръчителен размер на вноската на държавата в размер на 19 783,56 лв.
Община Перник – 26 739,44лв. (47,31)
Община Радомир – 5 749,55лв. (10,17%)
Община Брезник – 1 910,92лв. (3,38%)
Община Трън –
1 140,78лв. (2,02%)
Община Земен –
759,97лв. (1,34%)
Община Ковачевци – 440,24лв. (0,78%)
ОБЩО : 56 524,47ЛВ БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г.

След като нямаше допълнителни въпроси за обсъждане, се премина към гласуване
на следното решение:
1. Общото събрание на АВиК Перник на основание чл.20, ал.3 от ПОДАВиК приема
решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
асоциацията за 2019 година. А препоръчителния размер на вноската на държавата е в
размер на 19 783,56 лв.
Решението беше подложено на гласуване и се прие с 93,26%
общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

“ЗА“ от

РЕШЕНИЕ № 2
по т.2 от дневния ред
На основание чл.4.2.(г) от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, Асоциация по ВиК
следва да приеме решение за съгласуване на План за стопанисване, експлоатация
и поддръжка на Активите, (на „ВиК” ООД – Перник).
На членовете на Асоциацията е предоставен за запознаване План за
стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, който беше изпратен с
поканите и материалите по дневния ред на магнитен носител.
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През 2017г. Планът беше представян два пъти на членовете на Асоциацията, но
поради необходимостта от корекции в следствие на забележки от страна на някои
общини/кметове, същия беше върнат на ВиК Оператора за преработка.
Представения от Операторът през месец май 2018г. План за стопанисване,
експлоатация и поддръжка на Активите, също не може да бъде съгласуван от
Асоциацията, поради неодобрението на съдържанието му от страна на МРРБ относно
неточности и допуснати технически грешки.
Поради непредоставен мандат на Председателят на Асоциацията от страна на
МРРБ и липса на кворум за вземане на решения по т.2 от Дневният ред, Планът за
стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, не беше гласуван.
Към точка 3 „Други“, г-жа Соколова предложи на членовете на АВиК – Перник,
да определят срок на ВиК операторът, в който Планът за стопанисване, експлоатация
и поддръжка на Активите, да бъде корегиран и допълнен и представен за съгласуване
на следващо заседание на Асоциация по ВиК –Перинк.
Членовете гласуваха единодушно крайният срок за представяне на Планът да е м.
октомври 2018г.
Поради изчерпване на всички точки от дневния ред, заседанието на извънредното
общо събрание на АВиК – Перник, бе закрито от Председателя на Асоциацията – Ирена
Соколова в 11,00ч.

ИРЕНА СОКОЛОВА /П/
ПРЕДСЕДЕТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК - ПЕРНИК

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА:
Румяна Мирчева /П/
Главен секретар на Асоциация по ВиК

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:
Кристина Георгиева /П/
Финансов експерт на Асоциация по ВиК
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