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

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 17.12.2015 г., в 10,00 часа, в Заседателната зала на Областна
администрация Перник, с адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” №1Б, се откри и
проведе второ извънредно заседание за 2015 г. на Общото събрание на Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД - Перник, председателствано
от д-р Александър Александров – Председател на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Перник и Областен управител на Област Перник
и останалите участници с право на глас, както следва:

1. д-р Вяра Церовска – Кмет на Община Перник
2. Пламен Станков Алексиев – Кмет на Община Радомир
3. Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник
4. Станислав Антонов Николов – Кмет на Община Трън
5. Димитър Симеонов Сотиров – Кмет на Община Земен
6. Васил Кирилов Станимиров – Кмет на Община Ковачевци

Присъстваха и 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 Павлова – 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. Камелия Шутева – зам. гл. счетоводител при „ВиК“ ООД - Перник
Областният управител на Област Перник, д-р Александър Александров, като
Председател на Асоциацията по ВиК, поздрави присъстващите и ги информира, че е
изрично упълномощен от МРРБ и МОСВ да представлява Държавата по въпросите от
дневния ред на днешното заседание.
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Съгласно чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) бе изготвен списък на
присъстващите с право на глас с посочени трите имена и длъжността им, както и броят
на упражняваните от тях гласове, подписан от присъстващите с право на глас и от
преброителя на гласовете –инж. Невена Павлова – 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, като с
право на глас, след изрично упълномощаване бяха всички присъстващи кметове на
общини на територията на Област Перник, с изключение на Кмета на Община Брезник
(с 3,38%) и Кмета на Община Ковачевци (с 0,78%).
Присъстващите с право на глас са 95,84%, както следва:
ЧЛЕНОВЕ
1.
2.
3.
4.
5.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ОБЛАСТ
ПЕРНИК
ОБЩИНА ПЕРНИК
ОБЩИНА РАДОМИР
ОБЩИНА ЗЕМЕН
ОБЩИНА ТРЪН

БРОЙ
ГЛАСОВЕ
35%
47,31%
10,17%
1,34%
2,02%

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. 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
Преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите.
2. Приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за
2016г. 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(ПОДАВиК).
3. Други.
Присъстващите бяха поканени от Румяна Мирчева - главния секретар на АВиК –
Перник, да направят предложения по дневния ред.
Управителя на „ВиК“ ООД-Перник, инж.Иван Витановизрази мнението си,че е
препоръчително в най-кратък срок /началото на 2016г./ да бъде подписан Договора
между Асоциацията по ВиК и ВиК оператора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията.Уточни също, че до момента такива
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Договори са сключени в гр.Смолян и гр.Русе и предстои да бъде сключен такъв и в
гр.Кърджали.
Инж.Витанов направи изказване и във връзка с Бизнес плана за развитието на
дейността на „ВиК“ ООД-Перник, като уточни, че същия остава непроменен спрямо този
за 2015г., с който всички кметове на Област Перинк вече са запознати.
След коментара на инж.Витанов, други мнения и изказвания от страна на
присъстващите не бяха направени и г-жа Мирчева предложи да се премине към
гласуваненаточкитеотдневнияред.
По т. 1 от дневния ред: - Съгласуване на 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.
Г-жа Мирчева разясни на присъстващите, че съгласно разпоредбите на §14, ал.1
от Преходните и Заключителни Разпоредби от Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите, настоящият регулаторен период по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона
за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги се удължава до 31
декември 2016 г. Следващият регулаторен период ще започне от 1 януари 2017 г.
След като изказвания и въпроси от членовете не бяха направени, се пристъпи
към гласуване на следния проект на Решение по т.1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ № 1
На основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите,Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Перник: Съгласува 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 беше подложено на гласуване и се прие с 94,50% от общо
100% от всички гласове в Общото събрание.
Общински съвет град Земен не е упълномощил (нагледно) своя
представител г-н Димитър Сотиров – кмет на гр.Земен, как да гласува по
въпросите от дневният ред и поради тази причина гласовете /1.34%/ не могът
да бъдат зачетени.
По т.2 от дневния ред:Приемане на препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета за 2016г. 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(ПОДАВиК).
Присъстващите бяха информирани от г-жа Мирчева, че съгласно чл.20,ал.1 от
Правилника за Организация на Дейността на АВиК, бюджетът се съставя въз основа на
планираните годишни разходи, необходими за нормалното съществуване на функциите
на асоциацията, а на основание чл.20, ал.3 от същия Правилник Общото събрание на
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АВиК следва да приеме препоръчителниа размер на вноската на държавата в бюджета
на Асоциацията за следващата година.
В предложения проект на бюджет на Асоциацията за 2016г., препоръчителния
размер на вноската на държаната е 14 997,50лв., съответно размера на вноските на
Общините-членове на Асоциацията по ВиК, формиращи проектобюджета й за 2016г., се
определят съобразно процентното съотношение на гласовете им в Общото събрание и
са както следва:

Членове

Процентно
разпределение

Вноска

Областен управител

35,00% 14997,50

Община Перник

47,31% 20270,60

Община Радомир

10,17%

4358,61

Община Брезник

3,38%

1448,63

Община Трън

2,02%

864,80

Община Земен

1,34%

576,11

Община Ковачевци

0,78%

333,74

65,00% 42850,00
Разпределените средства в проекта на бюджета на асоциацията за 2016г., са
следните:

След като не бяха направени запитвания и коментари относно проекта на
бюджета на Асоциацията за 2016 г., се пристъпи към гласуване на следния проект на
Решение по т.2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ №2
Съгласно чл.20,ал.3 от ПОДАВиК, членовете на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК-Перник:приемат препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета. на Асоциацията по ВиКза 2016г в обособената
територия,обслужвана от „ВиК“ООД-Перник, в размер на 14 997,50лв.
Решението
беше подложено на гласуване, но поради липса на
мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите,т.е 71.88%,
решението не бе прието.
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.
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По т.3 от дневния ред: - Други

Поради изчерпване на всички точки от дневния ред, заседанието на
извънредното Общо събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“
ООД-Перник, бе закрито от Председателя на събранието д-р Александров в 11:20 часа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Списък на присъстващите съг. чл.12, ал.2 от ПОДАВиК;

ПРЕДСЕДЕТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК-ПЕРНИК
Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА:
Румяна Мирчева
Главен секретар на Асоциация по ВиК

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