АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД - ПЕРНИК
Изх.№АВиК - 93
22.08.2016г.

ПРОТОКОЛ № 6

Днес, 08.08.2016г., в 10,30 часа, в Заседателната зала 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, д-р
Александър Александров – 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 упълномощен 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. Цветислава Димитрова Цветкова – Заместник кмет на Община Трън
3. Любомир Исаев Цветков – Заместник 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
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.

ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ
ПЕРНИК
ОБЩИНА ПЕРНИК
ОБЩИНА ТРЪН
ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

–

ОБЛАСТ

БРОЙ
ГЛАСОВЕ
35,00%
47,31%
2,02%
0,78%

Присъстващите с право на глас са 85,11%, както следва:

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
2017г. на Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД
– Перник, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организациятаи дейността на
асоциациите по ВиК (ПОДАВиК)

2. Съгласуване и одобряване на План за действие при аварии на „ВиК” ООД – Перник,
съгласно чл. 13.1. (в) от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги.

3. Други
Предложения за допълнения към дневния ред не бяха направени, затова
главния секретарна Асоциация по ВиК – Перник, г-жа Румяна Мирчева 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 приема решение за препоръчителния
размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2017 г., а именно
19 044,69лв.
Решението беше подложено на гласуване и се прие с 85,11%
общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

“ЗА“ от

На проведеното Общо събрание на АВиК – Перник, съгласно Договор за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на ВиК услуги, сключен между „ВиК” ООД – Перник и АВиК – Перник, бе
обсъден вече изготвения план за действие при аварии на „ВиК” ООД – Перник. Същият
беше подписан от инж. И. Витанов, в качеството му на управител на „ВиК“ ООД –
Перник и от д-р А. Александров, председател на АВиК – Перник.
Поради

изчерпване

на

всички

точки

от

дневния

ред,

заседанието

на

извънредното общо събрание на АВиК – Перник, бе закрито от Председателя на
Асоциацията – д-р Александров в 10.50ч.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

/П/

ПРЕДСЕДЕТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК – ПЕРНИК

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА: /П/
Румяна Мирчева
Главен секретар на Асоциация по ВиК
ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: /П/
инж. Невена Кирилова
ВиК експерт на Асоциация по ВиК

