АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД - ПЕРНИК
Изх.№АВиК - 93
04.07.2016г.

ПРОТОКОЛ № 5

Днес, 24.06.2016 г., 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. Пламен Станков Алексиев – Кмет на Община Радомир
3. Димитър Симеонов Сотиров – Кмет на Община Земен
4. Иво Асенов Симеонов – 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 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
Съгласно чл. 12, ал. 8 от ПОДАВиК, за преброител на кворума и гласовете на
заседанието на Общото събрание, бе избрана – 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, със
съответноторазпределение на гласовете в Общото събрание, а именно:
Присъстващите с право на глас са 94,60%, както следва:

ЧЛЕНОВЕ
1.
2.
3.
5.
6.

ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ
ПЕРНИК
ОБЩИНА ПЕРНИК
ОБЩИНА РАДОМИР
ОБЩИНА ЗЕМЕН
ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

–

ОБЛАСТ

БРОЙ
ГЛАСОВЕ
35%
47,31%
10,17%
1,34%
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. Обсъждане и съгласуване на основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите на
Бизнес плана за развитие на дейността на "ВиК" ООД – Перник, за периода 2017-2021
година.
2.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.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите, Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Перник
съгласува Бизнес План за развитие на дейността на „ВиК“ ООД – Перник за
периода 2017-2021г.

Решението беше подложено на гласуване и се прие с 84,43% “ЗА“ и
10,17% „ПРОТИВ“ от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.
Кметаг-н Пламен Алексиев в качеството си на представител на Община Радомир
гласува „ПРОТИВ“ представения Бизнес План и предостави писмен Доклад със
становище по него. Докладът ще бъде изпратен до „ВиК“ ООД – Перник за писмен
коментар по представените в доклада въпроси.
Кмета на Община Земен - Димитър Сотиров също представи становище-коментар
в писмен вид по предоставения Бизнес План за развитие на дейността на „ВиК“ ООД –
Перник за периода 2017-2021г.Със становището ще бъде запознато ръководството на
„ВиК“ ООД – Перник и ще бъде изпратен писмен отговор.
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 11:40часа.

