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

/

.

.2021г.
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 04.03.2021г., в 10,30 часа, в заседателна зала „Ерма“ на партера на
Областна администрация - Перник, с адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” №1“Б“,
се откри и се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация 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, Иво
Иванов–Изпълняващ длъжността Областен управител на област Перник и Председател
на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, град
Перник

/съгласно

заповед

№

АВиК-140/26.02.2021

г./

обяви,

че

е

надлежно

упълномощен от МРРБ и МОСВ за представянето на позицията на Държавата по
въпросите от дневния ред на заседанието съответно с Решение № РД-02-14185/25.02.2021г. на МРРБ и Пълномощно с №15-00-43/25.02.2021 г. на МОСВ.
Извършена бе и предварителна проверка на валидността на взетите решения от
общинските съвети и на документите за упълномощаването на представителите на
общините.
След регистрация на присъстващите членове с право на глас, се установи, че е
налице изискуемият кворум за провеждане на заседанието и за вземане на решения,
като общият брой гласове е 87,81 %.
Участие в заседанието взеха упълномощените представители на общините –
членове на Асоциацията, притежаващи право на глас в Общото събрание, както
следва:
1. Иво Иванов–Изпълняващ длъжността Областен управител на област Перник и
Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия
2. Станислав Владимиров-Кмет на Община Перник
3. Иван Бъчваров- Зам. Кмет на Община Брезник
4. Димитър Сотиров-Кмет на Община Земен
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5. Васил Станимиров- Кмет на Община Ковачевци
Присъстваха следните представители на Асоциация по ВиК - Перник:
1. Елена Иванова – Изпълняващ длъжността Главен секретар на АВиК - Перник
2. Лилия Иванова – Изпълняващ длъжността Финансов експерт на АВиК –
Перник
3. инж. Мая Александрова – ВиК експерт на АВиК - Перник
Гости :
инж. Борислав Иванов– Управител на „ВиК“ ООД – Перник
2. инж. Антоанета Арсова – Главен инженер на „ВиК“ ООД – Перник
3. Стефка Стефанова- Главен счетоводител на „ВиК“ ООД – Перник
1.

Съгласно чл. 12, ал. 8 от ПОДАВиК, за преброител на кворума и гласовете на
заседанието на Общото събрание, бе избрана – Лилия Иванова – Финансов експерт на
АВиК – Перник, а за протоколчик бе избрана инж. Мая Александрова- 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
съответното разпределение на гласовете в Общото събрание, а именно:
Присъстващите с право на глас са 87,81%, както следва:

Членове

Процентно
разпределение

Вноска

Областен
управител

35,00%

20000,00.

Община Перник

47,31%

27034,28

Община Радомир

10,17%

5811,43

Община Брезник

3,38%

1931,43

Община Трън

2,02%

1154,29

Община Земен

1,34%

765,71

Община Ковачевци

0,78%

445,71
57142,85
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Съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, решенията на Общото събрание на
Асоциацията се вземат с мнозинство от ¾ от гласовете 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 на годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Перник за 2020г., съгласно чл. 27, т. 1 от
Закона за счетоводството.
2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Перник за 2020г., съгласно чл. 26,
ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.
3. Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Перник за 2020 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т.
10 от Закона за водите.
4. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от

„ВиК” ООД – Перник за 2021 година, съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за

организацията и дейността на асоциациите по ВиК.
5. Други.
Проектите

на

предложените

решения

бяха

прочетени

и

предложени

на

вниманието на членовете на АВиК-Перник, както следва:
РЕШЕНИЕ № 1
По точка първа от дневния ред:
Председателстващият разясни, че

т. 1 от дневния ред, а именно: Приемане

на Годишен финансов отчет /ГФО/ на Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник за 2020 г.“ не следва да се
подлага на гласуване поради обстоятелството, че съгласно Решение NoРД-02-14-185
от 25.02.2021 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството,
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вземането на решение по тази точка не попада в изключителната компетентност на
Общото събрание на Асоциацията и на основание чл. 198в, ал. 3 т. 2 във връзка с чл.
198в, ал. 5 т. 1 от Закона за водите и чл. 16 т. 11 от ПОДАВиК, решението за приемане
на ГФО се взема от Председателя на АВиК. В тази връзка, при спазване принципите на
публичност, законност, защита на обществения интерес, обоснованост и спазване на
експертното начало при вземане на решенията, Годишният финансов отчет на АВиК –
Перник за 2020 г. ще бъде публикуван на сайта на Областна Администрация – Перник,
Секция АВиК.

РЕШЕНИЕ № 2
По точка втора от дневния ред: На основание чл. 26, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по ВиК, Общото събрание на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Перник приема отчета за
изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2020г.

Решението беше подложено на гласуване и се прие с 87,81% „ЗА”
от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.
РЕШЕНИЕ № 3
По точка трета от дневния ред: На основание чл.198в, ал. 4, т. 10 от Закона
за водите Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК” ООД – Перник приема годишния отчет за дейността на
Асоциацията за 2020г.
Решението беше подложено на гласуване и се прие с 87,81% „ЗА”
от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.
РЕШЕНИЕ № 4
По точка четвърта от дневния ред: На основание чл. 21, ал. 1 от ПОДАВиК и
чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Перник приема бюджета на
Асоциацията за 2021 година (размер на вноската на държавата - 20 000.00 лв. и
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размер

на

общинските

вноски

съобразно

процентното

съотношение

на

гласовете им 37 142 .85 лв. или общо 57 142.85 лв.).
В изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по ВиК, от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството е получено писмо с изх. № 91-00-6 от 15.01.2021г., с което е
потвърден окончателния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията
за 2021 г. в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева).
Решението беше подложено на гласуване и се прие с 87,81% „ЗА”
от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.
По точка пета „Други“ от дневния ред:
Г-н Иванов предостави думата на г-жа Иванова да запознае членовете и да бъде
приета за сведение следната информация:
5.1. Членовете на Асоциация по ВиК-Перник бяха запознати с Правилника за
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация /ПОДАВИК/, обнародван в Държавен вестник брой 3
от 12.01.2021 г., като акцентира върху следното:
Създаването на нова ал. 5

към

чл. 5: „Функциите и задълженията на

Председателя на Асоциацията в случай на отсъствие на титуляра поради отпуск или
командировка се изпълняват от лицето, което е изрично упълномощено да изпълнява
функциите на Областен управител чрез заповед.“
В чл. 9 се създава ал. 5: „Допуска се провеждане на неприсъствени заседания на
Асоциацията по преценка на Председателя на Асоциацията. Заседанията могат да бъдат
провеждани и при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка.“
5.2. Г-жа Елена Иванова напомни на присъстващите от страна на „ВиК“ ООД, гр.
Перник, че на 31.03.2021 г. изтича банковата гаранция по Договора за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги и следва да се поднови.
5.3. Тя напомни пред членовете на Асоциацията, че Община Радомир и
Общински съвет Радомир използват Общо пълномощно за всички заседания на Общото
събрание на Асоциацията и ще следва да се преустанови тази практика.
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5.4. Г-жа Елена Иванова попита ръководството на „ВиК“ ООД, гр. Перник как
върви присъединяването към ВиК холдинга.
Инж. Борислав Иванов отговори, че на предишното заседание на Общото
събрание, поради болест не е присъствал Кмета на Община Радомир и не е имало
кворум. Очаква се да се проведе скоро Общо събрание. От присъединяването към
холдинга очакват позитиви – финансови и изпълнение на различни проекти.
5.5. Г-жа Елена Иванова постави въпроса кога Община Перник ще приключи
предавателно-приемателните действия на ВиК активите, тъй като същите не са
счетоводно приключени.
Тя предложи да се направи работна среща между представители на Община
Перник, „ВиК“ ООД, гр. Перник и Асоциация по ВиК Перник.
Кметът на Община Перник обеща да съдейства да бъде проведена в най-кратък
срок такава тристранна работна среща и да се представи актуализирано Приложение I .
5.6. Г-н Васил Станимиров зададе въпрос на ръководството на „ВиК“ ООД, гр.
Перник какво е мнението им за реалното обслужване на с. Сирищник.
Активите са предадени, но селото не се стопанисва и поддържа от Оператора.
Инж. Антоанета Арсова отговори, че жителите на с. Сирищник са подписали
протокол, с който не допускат ВиК Оператора да извършват необходимите действия по
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията. Този
Протокол е изпратен „ВиК“ ООД, Перник и до МРРБ и КЕВР.
Тя каза, че те не могат да решават кого да допускат до публична общинска
собственост.
Г-н Васил Станимиров направи предложение за провеждане на работна среща за
предприемане действия за решаване на проблема.
Г-жа Иванова пое ангажимента за организиране и провеждане на тристранна
работна среща между представители на Община Ковачевци, „ВиК“ ООД, гр. Перник и
Асоциация по ВиК Перник.

Поради изчерпване на точките от дневния ред, редовното заседание на Общото
събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Перник, бе
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закрито от Иво Иванов - Изпълняващ длъжността Областен управител на област Перник
и Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК”
ООД, град Перник в 11:00 ч.

.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копие от писмото – покана до общинските съвети и общините;
2. Копие на Списъка на присъстващите, съгласно чл. 12, ал. 2 от ПОДАВиК;
3. Копие от решенията на общинските съвети за мандатите на техните представители;
4. Копие от Решението на МРРБ и Пълномощното от МОСВ на Председателя на АВиК –
Перник;
5. Заповед

№ АВиК-140/26.02.2021г. за упълномощаването

на Иво Иванов от

Председателя на АВиК-Перник и Областен управител на област Перник инж. Емил
Костадинов.

ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
Председател на Асоциация по ВиК-Перник

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА:

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

инж. Мая Александрова

Лилия Иванова

ВиК експерт на Асоциация по ВиК

Финансов експерт на Асоциация по ВиК

Съгласувал:
Румяна Йотова
Главен секретар на АВиК-Перник
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