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

Изх.№АВиК –198 / 21.09.2017г.

ПРОТОКОЛ № 2
Днес, 05.09.2017г., в 10,45 часа, в Кабинета на областния управител на област
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 В и К 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. инж. Владислав Караилиев – вр. изп. длъжността кмет на община Перник
2. Пламен Алексиев – кмет на община Радомир
3. Васил Узунов – кмет на община Брезник
4. Васил Станимиров – 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. Невена Кирилова – ВиК експерт на АВиК – Перник
Гости :
1. инж. Иван Витанов – управител на „ВиК“ ООД – Перник
2. инж. Антоанета Арсова – гл. инженер на „ВиК“ ООД – Перник
3. Румен Тонев – гл. счетоводител 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 – инж. Невена Кирилова – ВиК 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
съответноторазпределение на гласовете в Общото събрание, а именно:

ЧЛЕНОВЕ
1.
2.
3.
4.
5.

ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ
ПЕРНИК
ОБЩИНА ПЕРНИК
ОБЩИНА РАДОМИР
ОБЩИНА БРЕЗНИК
ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

–

ОБЛАСТ

БРОЙ
ГЛАСОВЕ
35,00%
47,31%
10,17%
3,38%
0,78%

Присъстващите с право на глас са 96,64%, както следва:

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и за вземане на
решения.
Забележка: Кмета на Община Брезник, поради закъснение се включи в
заседането в 11:05ч. и взе участие в гласуването по т.2, т.3 и т.Други от дневния ред.
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
2018 година на Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от “ВиК“ООД -
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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. Съгласуване на Проект на Бизнес план на оператора - “ВиК“ООД – Перник за
регулаторен период 2017-2021година, съгласно чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за
водите.
4. Други.
- Приемане на План за управление на човешките ресурси на ВиК оператора,
изготвен във формата на съгласно Приложение ХI от Договора.
Предложения за допълнения към дневния ред бяха направени от г-н Румен
Тонев, гл. счетоводител на “ВиК“ООД, да бъде разгледана и възможността за по - бързо
предаване на активите от общините към ВиК оператора и няколко въпроса свързани с
инвестициите и издаването на фактури. Г-жа Соколова предложи това запитване да
бъде включено към т. 2 от Дневния ред, а именно приемане на Плана за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК
услуги.
Предвид полученото писмо от МОСВ, в което се дава мандат на Председателя, се
задава въпрос за заустването на отпадъчните води и сроковета на разрешителните за
заустване, касаещи Бизнес плана на оператора за регулаторния период 2017-2021г.
След предложенията, Председателят на Асоциацията, г-жа Соколова предложи
да се пристъпи към гласуване и вземане на решения по въпросите от представения
дневен ред.

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 2018 г., а именно 19 044,69лв.
Предоставен беше изготвения проект на бюджет на АВиК Перник за 2018г.
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 19 044,69
лв.
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-

Община Перник – 25740,78лв. (47,31)
Община Радомир – 5534,82лв. (10,17%)
Община Брезник – 1839,55лв. (3,38%)
Община Трън –
1098,17лв. (2,02%)
Община Земен –
731,58лв. (1,34%)
Община Ковачевци – 423,80лв. (0,78%)
ОБЩО : 54 413,40ЛВ БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г.

Проекта на Бюджета на Асоциацията за следващата година остава непроменен.
Запазва се размерът на вноските и на държавата, и на общините.
Дадена беше думата на инж. Иван Витанов, директор на „ВиК“ ООД, Перник за
мнението му относно съвместната работа между ВиК оператора и Асоциацията по ВиК. Той

отбеляза, че през изминалата година забележките и коментарите от страна на Асоциацията са
били разгледани и отстранени в срок.
След това представителите на общините имаха възможност да изкажат своето
мнение относно размера на препоръчителната вноска. Инж. Караилиев, представител
на община Перник, заяви, че въпреки затрудненото положение на общината, до
момента нямат задължения към АВиК и ще се справят и през следващата година. Васил
Станимиров, кмет на община Ковачевци, заяви, че в сравнение с усилията, които ВиК
оператора полага за поддържането и инвестирането в активите, сумата, която се дължи
е малка.
След като нямаше допълнителни въпроси за обсъждане, се премина към
гласуване на следното решение:
1. ОбщотосъбраниенаАВиКПерникна основание чл.20, ал.3 от ПОДАВиК приема
решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
асоциацията за 2018 година. А препоръчителния размер на вноската на държавата е в
размер на 19 044,69 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).
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На членовете на Асоциацията е предоставен за запознаване План за
стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, който беше изпратен до
членовете за запознаване с поканите и материалите по дневния ред на магнитен
носител.
През месец април 2017г. Планът беше представен 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.
Думата беше дадена на инж. Арсова, гл. инженер на “ВиК” ООД, която обясни,
че във връзка със сключения договор с Асоциацията поетапно се изготвят
приложенията към него. По първия вариант на представения на членовете на АВиК
План, бяха изпратени корекции от страна на заинтересованите страни. Настоящият
план е изготвен така, че да проработи във времето. Забавянето е било необходимо
поради неяснотата за кои точно активи трябва да бъде изготвен този план, тъй като не
всички общини все още са ги предали. Настоящият вариант на Планът е съобразен със
становищата и забележките, които са получени. При някои общини има забавяне на
предаването поради по-голямото количество активи и необходимата по-щателна
проверка на тях.
Г-н Тонев (гл.счетоводител на ВиК Оператора) поясни, че активите трябва да се
заведат задбалансово и, за да се изпълни това изискване, е необходима внимателна
проверка за уточняване на дължини, материал, диаметри, местоположение и настоящо
състояние на всеки един актив. Изпратени са писма за предаване на активите през
месец май 2017г., за да се ускори процеса поради наближаващия край на годината. До
този момент единствено областна администрация Перник, община Ковачевци и община
Земен са извършили фактическо предаване на активите.
Нормите трябва да бъдат такива, каквито ги изисква КЕВР във връзка с
ценообразуването. След извършена проверка от КЕВР на ВиКО на 28.07.2017г. има
допълнителни изисквания, които трябва да бъдат извършени във връзка с предаването
на тези активи. ВиК оператора има задължение да извършва конкретни инвестиции, но
те са свързани с издаването на фактури от общините към Оператора. През 2014г. има
издадено указание от Министерство на финансите, съгласно което трябва да се
извърши насрещно фактуриране на извършените инвестиции във връзка с правото на
ползване на активите. До края на миналата година Перник, Брезник и Ковачевци не са
дали фактури, а това натоварва ВиК Перник с размера на ДДС, което вече е
фактурирано и съответно е платено. Съгласно закона за ДДС общините трябва да
издадат насрещните фактури, в противен случай „ВиК“ ООД ще загуби това ДДС.
Към предаването на активите трябва да се подходи отговорно, тъй като някои от
тях може да са разрушени или да не съществуват в следствие на кражби и др.
Процедурата по приемането и предаването на активите е сложна и тежка. Това са
процедури, които са взаимно свързани и всички, които са подписали договора трябва
да ги спазват, но е препоръчително това да се ускори, тъй като идва края на годината,
заяви г-н Тонев.

5
2300 Перник, пл. “Св. ИванРилски 1 Б” ,етаж 4, тел.: 076/ 64-99-47 GSM: 0884/181-187,
e-mail: avik@pk.government.bg

Представителят на община Перник, инж. Караилиев, заяви че по отношение на
предаването на активите и що се касае до инвестициите е необходимо своевременно
уведомяване на общините в кои активи е извършена инвестицията, за да се извърши
проверка. В отговор на инж. Караилиев, г-н Тонев увери, че инвестициите се изпращат
до Асоциацията и е въпрос на организация дали да се изпращат и до общината, или
както се случва в момента, да се изпращат на АВиК и от там на общината.
Във връзка с това, г-жа Соколова, поясни, че г-н Караилиев има предвид
уведомлението в общината да се получава по време на работата.
За да има възможност за своевременно отчитане на инвестициите е необходимо
информацията за всяка инвестиция да се получава своевременно. Така съответния
служител ще може да извърши проверка за извършената работа и след това да се
издаде насрещна фактура, това каза инж. Караилиев.
Кмета на община Брезник, Васил Узунов, каза, че подадените инвестиции не са в
рамките на община Брезник. Селата Вискяр и Ерул са към експлоатационен район
Брезник, поради близостта им, но те са част от други общини.
До този момент, подадените от ВиК оператора към АВиК инвестиции за първото
тримесечие са представени на съоветните членове на Асоциацията.
Г-жа Соколова предложи уведомлението с намерението, което има Оператора за
извършване на инвестициите, да бъде предварително, защото тогава ще може да има
предварителен ангажимент към изпълнението.
Инж. Витанов каза, че намеренията за инвестиции са ясни и те не са чак толкова
много от гледна точка на ВиК дружеството по простата причина, че средствата не
достигат. В много голяма част от случаите, участъка, който е аварирал се предполага,
че ще е с дължина от 1м., но по време на работа да се окаже, че е необходимо да бъдат
подменени 20м. Няма възможност за ясно разграничение кои от авариите ще прераснат
в инвестиция и кои ще останат аварии.
Г-жа Соколова подчерта, че кметовете ще инвестират своите пари за
поддържане на ВиК мрежите и съоръженията и искат да имат наблюдение върху това,
което се извършва, т.е. да бъде изработен такъв модел на работа и наблюдение, който
да удовлетворява страните.
Когато Оператора е решил да извърши инвестиция, тогава всеки кмет трябва да
знае какво ще се прави, но когато аварията прерасне в инвестиция, няма възможност
за предварително уведомление, това каза инж. Витанов.
За навременно уведомление към Асоциацията по ВиК, помоли Председатят. В
отговор, инж. Витанов заяви, че това което прави Асоциацията – да уведомява
кметовете какво е извършено като инвестиция - е нормално. Но ако тримесечния
период е прекалено дълъг, може да се коментира за едномесечен такъв.
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Г-н Пламен Алексиев каза, че иска да бъде уведомяван предварително за
инвестициите, тъй като има участъци, за които са закупени от общината материали
преди месеци, но е необходимо извършването на строително монтажните дейности да
бъде поето от Оператора. Канализацията на два жилищни блока е заустена в старо
неизползваемо корито на река, което е запушено, фекалната вода не може да се
оттича, има миризми. Желанието на кметската управа е ремонтите да се осъществят до
края на годината, за да може да се премине към асфалтиране на улиците. Също така,
инвестициите да бъдат съобразени с влезлите вече в сила Генерални планове.
Инж. Витанов подчерта, че ВиК оператора е предимно аварийно дружество и
няма възможност всеки ден да се отделят екипи за всяка община за извършване на поголемите инвестиции. Всеки ден има множество аварии и основната цел на дружеството
е да водоснабди най-качествено своите абонати.
Необходимо е да се съобразят инвестициите с проектите, които има общината,
защото те няма как да бъдат спрени. Това каза кмета на община Радомир и попита дали
има вече механизъм за финансиране на проекти за селата. Проблемите с
преминаването на водопроводите в частни дворове са повсеместни. Дали
междуведомствената комисия може да инвестира средства, за да бъдат решени
проблемите по отвеждането на води, почистването на дерета, защото до момента
общината залага средства в бюджета си за тези дейности.
Г-жа Соколова отново подчерта важността на темата с активите, а инж. Витанов
каза, че след всяко едно изоставане от страна на съответната община, дружеството не
може да навакса.
По оперативните програми по дефиниция малките населени места са
недопустими. Да се направи така, че МРРБ да допусне и механизъм, по който водата да
се съхрани и насочи към селищата и потребителите. По оперативните програми села
като Извор и Друган не отговарят на критерий - население, това каза г-н Алексиев.
Ще се създава фонд към МРРБ, който да подпомага малките общини. Това каза гн Васил Станимиров, кмет на община Ковачевци.
След като нямаше допълнителни въпроси за обсъждане се премина към
гласуване на следното решение:
На основание чл.4.2.(г) от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, АВиК следва да
приеме решение за съгласуване на
План за стопанисване, експлоатация и
поддръжка на Активите.
Решението беше подложено на гласуване, но поради липса на
мнозинство 3/4 от гласовете, т.е. 72,48%от присъстващите с право на глас,
решението не бе прието.
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Представителите на всички общини гласуваха „ЗА“ съгласуване на План
за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, но в решение №РД02-14-732/04.09.2017г. на Министъра на РРБ не е предоставен мандат на
Председателя на Асоциация по ВиК – Перник за съгласуване на Планът,
поради необходимостта от корекция и допълнение на същия от страна на ВиК
Оператора.
План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите на
оператора-„ВиК“ ООД, Перник следва да бъде съгласуван на следващо заседание на
общото събрание на Асоциацията след корекция на съдържанието му и след
надлежното упълномощаване на всички членове по установения законов ред.

РЕШЕНИЕ № 3
по т.4 от дневния ред
План за управление на човешките ресурси на ВиК оператора, изготвен
във формата съгласно Приложение ХI от Договора, следва да бъде приет от
Общото събрание на АВиК – Перник.
Във връзка с развитието на човешките ресурси, това което прави „ВиК“ ООД е
хората да се усъвършенстват, да ходят на курсове, образователни състезания с цел покачествено, по-бързо и по-лесно да свикнат с работния процес. Отделят се средства в
тази посока, това каза инж. Витанов след въпрос на г-жа Соколова за начина на
управление на човешките ресурси. Операторът е кандидатствал и спечелил програма,
която е за подобряване условията на труд от порядъка на 250хил.лв. към Социално
министерство. В Пречиствателна станция за питейни води ще бъде подменена дограма,
ще се ремонтират някои от помещенията, ще се извърши ремонт на помещение в
централно управление на дружеството.
Г-жа Соколова попита дали се предвижда промяна и преконфигурация на
наличния състав
или предвид изискванията, които има към операторите за
специалисти, създаване на нови отдели, дирекции. Управителят на „ВиК“ ООД каза, че
на този етап не се предвижда подмяна или промяна на състава и отделите. Това, което
дружеството се опитва да направи в момента е уплътняване максимално на работния
процес и време на служителите, защото това не винаги е възможно. Дружеството
разполага с аварийни екипи във всяка община като в различните общини е различна
бройка. Общо персонал се съставлява от 376 човека и на този етап няма необходимост
за създаване на нови структури.
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Кмета на община Брезник, Васил Узунов, помоли за съдействие за решаване на
спора между селата Габров дол и Гигинци. През последните 6-7 години, поради общ
водопровод, има спор между жителите към кое село какво количество питейна вода да
се подава. Захранващия водопровод идва от с. Секирна и се подава към селата и
водата не е достатъчна. Изпълнен е не по-късно от 60те години на ХХ век.
Кандидатствано е по различни програми, но основния птоблем е, че трябва да се
ограничи свободния достъп до крановете и безразборното им въртене.
Инж. Витанов потвърди, че на много места се въртят спирателните кранове от
хора, които нямат право да го правят и с тези действия създават много проблеми,
защото всички очакват, че се упражнява контрол от страна на ВиК. За решаването на
този въпрос трябва да се търси и съдействие от кметовете на населените места.
Васил Узунов каза също и че техниката е крайно недостатъчна, необходими са
още хора, разстоянията, на които се намират селата, са големи и физически няма
възможност за достигане от едно до друго населено място. Инж. Витанов отговори, че
финансово може да осигури две работни места, ако има интерес.
След като нямаше допълнителни въпроси за обсъждане се премина към
гласуване на следното решение:
АВиК приема решение за съгласуване на План за управление на човешките
ресурси на ВиК оператора, изготвен във формата съгласно Приложение ХI от
Договора.
Решението беше подложено на гласуване и се прие с 96,64%
общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

“ЗА“ от

РЕШЕНИЕ № 4
по т.3 от дневния ред
Проект на Бизнес план на оператора - “ВиК“ООД – Перник за
регулаторен период 2017-2021година, с който членовете на Асоциацията са се
запознали, следва да бъде съгласуван на основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за
водите.
Същия беше обсъден и съгласуван от членовете на АВиК – Перник на
24.06.2016г., но поради необходимостта от корекции във финансовия модел, по
изискване на КЕВР, Бизнес плана е преработен и ВиК оператора го предостави на
членовете на Асоциацията.
Г-жа Соколова предложи да се премине към съгласуване на Бизнес плана,
такъв, какъвто е, съобразен с всички законови изисквания, съгласуван и одобрен от
КЕВР. Корекциите, които МОСВ иска да бъдат нанесени, ще се случат между двете
институции.
Ако няма въпроси за обсъждане, предлагам да преминем към гласуване на
следното решение:
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ОбщотосъбраниенаАВиКПерникна
основаниечл.198в, ал.4, т.5 от Закона за
водите приема решение за съгласуване на Проект на Бизнес план на оператора “ВиК“ООД – Перник за регулаторен период 2017-2021година.
Решението беше подложено на гласуване и се прие с 96,64%
общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

“ЗА“ от

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 12,00ч.

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

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

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:
инж. Невена Кирилова /П/
ВиК експерт на Асоциация по ВиК
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