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

Изх. № АВиК –

/

.

.2019г.

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 30.10.2019г., в 10,30 часа, в заседателна зала „Струма“ на партера на
Областна администрация - Перник, с адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” №1“Б“,
се откри, но се проведе в 13:15 извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Перник.
/Бяхме уведомени по телефона, че за ВрИД Кмета на община Перник е внезапно
възникнала неотложна ситуация извън територията на общината/.
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 „ВиК” ООД, град Перник обяви, че е
надлежно упълномощена от МОСВ за представянето на позицията на Държавата по
въпросите от дневния ред на заседанието с Пълномощно с №15-00-43/04.10.2019г., а
от страна на МРРБ – единствено по точка 1 от дневния ред, като изрично й е
разпоредено да не гласува за приемане на решения по точки 2 и 3, съгласно
Решение № РД-02-14-1131/28.10.2019г. на МРРБ.
Извършена бе и предварителна проверка на валидността на взетите решения от
общинските съвети и на документите за упълномощаването на предтавителите на
общините.
След регистрация на присъстващите членове с право на глас имаше изискуемият
кворум за провеждане на заседанието и за вземане на решения, като общият брой
гласове е 84,43%.
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Участие в заседанието взеха упълномощените представители на общините –
членове на Асоциацията, притежаващи право на глас в Общото събрание, както
следва:
1. Севделина Ковачева- ВРИД кмет на община Перник
2. Даниела Владимирова– ВрИД Кмет на община Земен
3. Любомир Цветков– Зам. Кмет на община Ковачевци
Присъстваха следните представители на Асоциация по ВиК - Перник:
1. Елена Иванова – Главен секретар на АВиК - Перник
2. Кристина Георгиева – Финансов експерт на АВиК – Перник
3. инж. Мая Александрова – ВиК експерт на АВиК - Перник
Гости :
1. Димитър Димитров - Зам. Кмет на Община Радомир
2.

инж. Иван Витанов – Управител на „ВиК“ ООД – Перник

3. инж. Антоанета Арсова – Главен инженер на „ВиК“ ООД – Перник
4.

инж. Лиляна Китова – ВиК инженер към ИИ на „ВиК“ ООД – Перник

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 84,43%, както следва:

ЧЛЕНОВЕ
1.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ОБЛАСТ
ПЕРНИК

БРОЙ
ГЛАСОВЕ
35,00%
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2.
3.
5.

ОБЩИНА ПЕРНИК
ОБЩИНА ЗЕМЕН
ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

47,31%
1,34%
0,78%

Съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, решенията на Общото събрание на
Асоциацията се вземат с мнозинство от ¾ от гласовета на присъстващите членове на
Асоциацията, т.е. 75%.
Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и за вземане на
решения.
На вниманието на представителите на общините с поканите бяха представени
материалите по обявените точки от Дневния ред, по които се проведе заседанието, а
именно:
1. Приемане препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на
Асоциацията за 2020г., в размер на 22 085,00 лв./двадесет и две хиляди и осемдесет
и пет лева/, съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по ВиК /ПОДАВиК/.
2. Други:
Председателят 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.

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 2020г., а именно 22 085,00 лв.
Предоставен беше изготвения проект на бюджет на АВиК Перник за 2020г. 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:
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-

препоръчителен размер на вноската на Държавата в размер на 20 085,00
лв.

-

Община Перник - 29 852,61 лв./47,31%/

-

Община Радомир -6 417,27 лв./10,17%/

-

Община Брезник – 2 132,78 лв./3,38%/

-

Община Трън – 1 274,62 лв./2,02%/

-

Община Земен – 845,54 лв./1,34%/

-

Община Ковачевци – 492,18/0,78%/

-

ОБЩО: 63 100,00 лв. БЮДЖЕТ за 2020 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 2020 година, а препоръчителният размер на
вноската на Държавата е в размер на 20 085,00 лв.

Решението беше подложено на гласуване и се прие с 84,43% „ЗА” от
общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

Към точка 2 „Други“, г-жа Соколова предложи на членовете на АВиК - Перник, ако
имат въпроси, да ги зададат.
Заместник кметът на Община Радомир зададе следният въпрос на Управителя на
„ВиК“ ООД Перник: „ Тъй като в предстоящия „Воден цикъл“ са включени за
изграждане обекти в Община Радомир, докъде е стигнала процедурата и кога ще
започнат строително-монтажните работи?“
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Инж. Иван Витанов отговори, че е слючен договор с МОСВ и ще бъдат спазени
сроковете, както са били предвидени в предложението.
След това, Заместник кметът на Община Ковачевци зададе въпроса: „Към кого да
се обърне за съдействие за отпускане на средства по готов проект за изграждане и
реконструкция на ВиК инфраструктура в Община Ковачевци?“.
Беше му отговорено, че предстои скоро среща с представители на МРРБ и тогава
ще бъде поставен този въпрос за обсъждане.
Поради изчерпване на точките от дневния ред, извънредното заседание на
Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Перник, бе закрито от Председателя г-жа Соколова в 13:40 ч.

.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копие от писмото – покана до общинските съвети и общините;
2. Копие на Списък на присъстващите, съгласно чл.12, ал.2 от ПОДАВиК – Забележка*
в него се е вписал и Зам. Кметът на община Радомир, но е отчетеk действителният % с
право на глас;
2. Копие от решенията на общинските съвети за мандатите на техните представители;
3. Копие от Решението на МРРБ и Пълномощното от МОСВ на Председателя на АВиК - Перник

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК – ПЕРНИК /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА: /П/
Мая Александрова
ВиК експерт на Асоциация по ВиК

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