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

Изх. №АВиК –

/

.

.2021г.

ПРОТОКОЛ № 2
Днес, 22.12.2020г., 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 и се проведе извънредно 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, инж.
Емил Костадинов –Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК” ООД, град Перник и Областен управител на област Перник 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 № РД02-14-1203/17.12.2020г. на МРРБ и Пълномощно с №15-00-43/14.12.2020г. 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 имаше изискуемият
кворум за провеждане на заседанието и за вземане на решения, като общият брой
гласове е 82,31 %.
Присъстваха и следните представители на Асоциация по ВиК - Перник:
1. Елена Иванова – Главен секретар на АВиК - Перник
2. Лилия Иванова – Финансов експерт на АВиК – Перник
3. инж. Мая Александрова – ВиК експерт на АВиК - Перник
Присъстваха и:
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1. Димитър Димитров – Представител на Община Радомир без надлежно
упълномощаване
2.

инж. Борислав Иванов– Управител на „ВиК“ ООД – Перник

3. инж. Антоанета Арсова – Главен 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 – 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 82,31%, както следва:

ЧЛЕНОВЕ
1.
2.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ОБЛАСТ
ПЕРНИК
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

БРОЙ
ГЛАСОВЕ
35,00%
47,31%

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 препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на
Асоциацията за 2021г., в размер на 21 500,00 лв./двадесет и една хиляди и петстотин
лева/,

съгласно

чл.20,

ал.3

от

Правилника

за

организацията

и

дейността

на

асоциациите по ВиК /ПОДАВиК/.
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2. Приемане на Подробната инвестиционна програма за инвестиции в активиВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или общинска собственост за 2021 г.
на ВиК оператора „ВиК“ ООД гр.Перник, предварително съгласувана с МРРБ.
3. Други.
По т. 1 от Дневния ред: Предоставен беше изготвения проект на бюджет на
АВиК Перник за 2021г. с препоръчителния размер на вноската на Държавата, както и
с размера на общинските вноски, определен спрямо процентното съотношение на
гласовете на членовете в Общото събрание, както следва:
-

Препоръчителен размер на вноската на Държавата в размер на 21 500,00
лв. /35 %/

-

Община Перник - 29 061,86 лв./47,31%/

-

Община Радомир -6 247,29 лв./10,17%/

-

Община Брезник – 2 076,29 лв./3,38%/

-

Община Трън – 1 240,86 лв./2,02%/

-

Община Земен – 823,14 лв./1,34%/

-

Община Ковачевци – 479,14/0,78%/

-

ОБЩО: 61 428,00 лв. БЮДЖЕТ за 2021 г.

Г-жа

Лилия

Иванова

направи

кратки

разяснения

на

присъстващите

на

извънредното Общо събрание относно проекта на бюджет на АВиК- Перник за 2021
година.
След гласуване, се прие с 82,31% „ЗА” от общо 100% от всички гласове в
Общото събрание следното
РЕШЕНИЕ № 1
На

основание

чл.20,

ал.3

от

ПОДАВиК,

Асоциация

по

ВиК

приема

препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията за
2021г., а именно 21 500,00 лв.

По т. 2

от Дневния ред: Председателят инж. Костадинов даде думата на

Главния инженер на „ВиК“ ООД-гр. Перник. Инж. Арсова обясни, че всяка година най-
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късно до 30 септември „ВиК“ ООД гр. Перник внася в Асоциация по ВиК-Перник
Подробна инвестиционна програма /ПИП/ за следващата година, която е предварително
съгласувана с МРРБ.
При изготвянето на ПИП за 2021 г. са спазени съответните стойности, посочени в
Приложение IX от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги, в сила от 01.04.2016 г.
Промените са направени по видове услуги: „Доставяне на питейна вода“,
„Отвеждане на отпадъчни води“ и „Пречистване на отпадъчни води“ и по общини.
Цените на услугите се утвърждават от КЕВР и сравнителния анализ е публикуван
на сайта на КЕВР.
След гласуване, се прие с 82,31% „ЗА” от общо 100% от всички гласове в
Общото събрание следното
РЕШЕНИЕ № 2
Приема Подробната инвестиционна програма за инвестиции в активи-ВиК
системи и съоръжения, публична държавна и/или общинска собственост за 2021 г. на
ВиК оператора „ВиК“ ООД гр.Перник.

По т. 3 „Други“ от Дневния ред: Инж. Емил Костадинов зададе въпрос на
Управителя на „ВиК“ ООД гр. Перник: „Трябва ли да се започне контролирано
изпускане на язовир „Студена“, тъй като напоследък обема приближава 22 милиона
куб. м.?“
Инж. Борислав Иванов отговори, че през септември месец са изпратили писмо до
МОСВ и им е отговорено, че до 24,2 милиона куб.м. може да не се изпуска. Тъй като
язовира се пълни най-вече през месеците март, април и май, то ако се наложи
контролирано изпускане, трябва да се направи през месец февруари, когато коритото
на река Струма не е толкова пълно.
След това беше дадена думата на Главния секретар на АВиК-Перник г-жа Елена
Иванова да запознае присъстващите със съдържанието на писмо изх. № 04-00483/20.02.2020 г. на министъра на МОСВ до министъра на регионалното развитие и
благоустройството

и

до

областните

управители,

като

председатели

на

ВиК
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асоциациите, в което се указва следното: от съответните общини, като членове на
Асоциацията да бъде изискано предоставянето на информация за проектна готовност и
предвиждания срок за изпълнение на:
-

Задълженията, произтичащи от Директивата за пречистване на отпадъчни
води от населените места за агломерациите с от 2000 до 10 000 е.ж. в
обособената територия;

-

Заложените мерки в ПУРБ за периода 2016-2021 г., свързани с изграждане,
реконструкция или модернизация на канализационната система, вкл. ГПСОВ,
определени

за

конкретните

агломерации

с

от

2000

до

10000

е.ж.,

обслужвани от „ВиК“ ООД- Перник.
Тъй като единствената агломерация в област Перник с от 2000 до 10000 е.ж. е
община Брезник, но Кметът на община Брезник не присъстваше на Общото събрание,
не се състоя разискване по тази тема, а се уточни, ще бъде изпратено писмо за
изпълнение указанията на МОСВ.
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 инж. Емил Костадинов в 11:00 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.
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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК - ПЕРНИК
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА:

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

инж. Мая Александрова
ВиК експерт на Асоциация по ВиК

Лилия Иванова
Финансов експерт на Асоциация по ВиК
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Съгласувал:
Елена Иванова
ИД Главен секретар
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