АСОЦИАЦИЯ ПО В и К” - ПЕРНИК

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 14.04.2015 г., в 14,00 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”- Перник, председателствано от Ирена
Любенова Соколова– Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от “ВиК”- Перник и Областен управител на Област Перник и останалите
участници с право на глас, както следва:

1. Иван Огнянов Иванов – Кмет на Община Перник
2. Пламен Станков Алексиев – Кмет на Община Радомир
3. Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник
4. Станислава Асенова Алексиева – Кмет на Община Трън
5. Васил Кирилов Станимиров – Кмет на Община Ковачевци
6. Димитър Симеонов Сотиров – Кмет на Община Земен

Присъстваха и:
1. инж. Валентин Димитров - Заместник областен управител
2. Цветана Пиралкова - Главен секретар на Областна администрация- Перник
3. Стефка Петрова - Директор на Дирекция “АКРРДС” в ОА- Перник
3. Елена Иванова – Главен юрисконсулт в ОА- Перник
4. Юлиана Арнаудова - Финансов експерт към АВиК- Перник
5. инж. Иван Ковачев - ВиК есперт към АВиК- Перник (по граждански договор)

Гости :
инж. Иван Витанов - Управител на „ВиК” ООД- Перник
инж. Антоанета Арсова – Главен инженер на „ВиК” ООД- Перник
Представители на медиите в Област Перник

Областният

управител

на

Област

Перник

г-жа

Ирена

Соколова,

като

Председател на Асоциацията по ВиК поздрави присъстващите и ги информира, че е
изрично упълномощена от МРРБ и МОСВ да представлява Държавата по въпросите от
дневния ред на днешното заседание.
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Съгласно чл. 12, ал. 2 и ал. 3 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- Елена Богомилова Иванова- Главен юрисконсулт в
Областна администрация- Перник. На присъстващите бе напомнено, че г-жа Иванова
в качеството си на Главен юрисконсулт на ОА- Перник ще изпълнява функциите на
Главен секретар на АВиК- Перник до назначаването на такъв след провеждане на
конкурс.

На основание чл. 14, ал. 1, изречение 1-во от ПОДАВиК, заседанието е
редовно, ако присъстват представители на Държавата и общините, които притежават
не по-малко от три четвърти от всички гласове (общо 100%) в Общото събрание, т.
е. 75%.

АКТУАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ Е, КАКТО СЛЕДВА:

ОБЩО 100%
ЧЛЕНОВЕ

БРОЙ
ГЛАСОВЕ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ1.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

35%

2.

ОБЩИНА ПЕРНИК

47,31%

3.

ОБЩИНА РАДОМИР

10,17%

4.

ОБЩИНА БРЕЗНИК

3,38%

5.

ОБЩИНА ТРЪН

2,02%

6.

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

0,78%

7.

ОБЩИНА ЗЕМЕН

1,34%

На днешното заседание присъстваха всички членове на Асоциацията по В и К,
като с право на глас след изрично упълномощаване бяха.всички останали кметове на
общини на територията на Област Перник, с изключение на Кмета на Община
Брезник (с 3,38%), който не е бил упълномощен поради това, че Общински съвет
Брезник не е насрочил и провел заседание, независимо от изпратената от
Председателя на АВиК покана. В Протокола от редовното Общо събрание, проведено
на 27.02.2015 г. са отразени затрудненията по отношение получаването на мандати,
както и за невъзможността за изразяване на позицията си като Кмет в случаите на
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несъгласие с тази на Общинския съвет. Ще бъде изпратено и отделно писмо до
МРРБ.

Присъстващите с право на глас са 96,62%, както следва:

БРОЙ

ЧЛЕНОВЕ

ГЛАСОВЕ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ1.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

35%

2.

ОБЩИНА ПЕРНИК

47,31%

3.

ОБЩИНА РАДОМИР

10,17%

4.

ОБЩИНА ТРЪН

2,02%

5.

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

0,78%

6.

ОБЩИНА ЗЕМЕН

1,34%

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и за вземане на
решения.
Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане от Общото събрание на Асоциацията по ВиК
в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – гр. Перник на
бюджета за 2015 година, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за
водите
Други.

Участниците бяха уведомени, че към момента и

до провеждането на

конкурсите по Кодекса на труда е сключен граждански договор с ВиК експерт- инж.
Иван Ковачев, който им бе представен. Корекцията на бюджета и назначаването му
са наложителни и с оглед на изпращането ни от страна на МРРБ за предварително
становище на образеца на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК

системите

и

съоръженията

и

предоставяне

на

водоснабдителни

и

канализационни услуги, който в общи линии ще бъде обсъден в т. 2 “Други”, тъй
като дискутирането му на този етап би било преждевременно.

По т. 1 г-жа Соколова разясни на присъстващите, че към поканата е
приложен изменения БЮДЖЕТ 2015, в който няма промени във вноските и в
общата стойност. В имейлите също е обяснено, че повторното приемане на БЮДЖЕТ
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2015 се налага поради извършената корекция, състояща се в прехвърлянето на
сумата от 3715,00лв., предвидена за външни услуги, която е формирана от
бюджетите за 2014 и 2015 година. В бюджета, който днес се предлага за гласуване,
същата е прехвърлена като разход за други плащания и възнаграждения на
персонала /граждански договори/. След извършената корекция за 2015 година
сумата, която ще остане за външни услуги е в размер на 710,00 лв.
На заседанието присъства и Юлиана Арнаудова- Финансов експерт към АВиКПерник, която даде повече разяснения по предложената корекция и финансови
параметри на Бюджета.
Г-жа Соколова запозна отново присъстващите членове с направеното в
поканата

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД

РЕШЕНИЕ № 1
На основание чл. 198в, ал.4, т. 9 от Закона за водите, членовете на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Перник приемат бюджета на
Асоциацията за 2015 г.
БЮДЖЕТ
ЗА 2015 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ПЕРНИК
ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ПЕРНИК
№
ПО
РЕ
Д

ГОДИШЕН РАЗМЕР В
ЛЕВА

ВИД РАЗХОД

I.

ПРИХОДИ - ВСИЧКО
Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал.
13 от ЗВ
Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно
2.
процентното съотношение на гласовете им, , съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ
Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и
3.
програми
1.

4.

Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове
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Вноски от общини за 2014г.

II.

3,711.37

1. Текущи разходи
1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя
- з аплати и въз награждения за персонала, нает по трудови правоотношения
- други въз награждения и плащания з а персонала (гр.договори и др.)
- з адължителни осигурителни вноски от работодатели
1.2. Издръжка, в т.ч.:
- материали
- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)
- разходи за външни услуги
- разходи за командировка
- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)
- з акупуване на НДА
- други разходи, некласифицирани другаде

IV. ФИНАНСИРАНЕ
1. Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
1.1. Наличност в началото на периода (+)

9,994.00
18,560.28

34,255.65

РАЗХОДИ - ВСИЧКО

III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)

32,265.65

(І. - ІІ.)

34,255.65
29,784.08
20,760.00
4,073.73
4,950.35
4,471.57
840.00
480.00
710.00
240.00
30.00
1,760.00
411.57

-1,990.00
1,990.00
1,990.00
1,990.00

1.2. Наличност в края на периода (-)
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Решението се прие с мнозинство 96,62% от общо 100% гласове.

По т. 2 г-жа Соколова изказа задоволството си от факта, че са внесени
вноските от всички общини.
Присъстващите бяха информирани, че до няколко дни ще бъде изпратено на
МРРБ

становище по

образеца на

Договора

за

стопанисване,

поддържане и

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни
и канализационни услуги. Както бе казано в началото, към момента не се счита за
целесъобразно

да

бъдат

подробно

запознати

с

клаузите

поради

факта,

че

множеството приложения- неразделна част към Договора подлежат на адаптиране
към условията на Област Перник, а и предстоят множество работни срещи и
дискусии както с членовете на АВиК- Перник, така и с представители на ВиК
оператора. Предоставени бяха за запознаване само като наименования отделните
членове на Договора и приложенията му.
Присъстващите бяха информирани от г-жа Иванова, че АВиК- Перник вече
разполага със счетоводния и с др. необходим софтуер и че очаква до 1 месец да
бъде готов и Регистърът при МРРБ, в който да се впише Асоциацията. Обслужващата
банка - ОББ, клон Перник също изисква и задължава да бъде предоставено
удостоверение, че АВиК- Перник е вписана в този Регистър, съгласно Закона за
водите и Правилника за организацията и дейността на АВиК. Покани ги да посетят
офис 407, в който се помещава Асоциацията, за да видят как е оборудвана и
функционира.
По проекта на Договора г-жа Иванова сподели, че предстои произнасянето
от страна на експертите със становище и че има няколко забележки. По отношение
на 1.1. Активи при даването на примери за движими и недвижими вещи следва
внимателно да се прецизират и отнесат към правилната категория дадените примери
с оглед съществуващите за тези два вида вещи легални дефиниции в правото. По
отношение на 4.10. Прехвърляне на активите на Оператора. “Операторът остава
собственик на Активите на Оператора след прекратяването на настоящия Договор”.
Безспорно е, че Активите на Оператора са собствени както преди, по време на
Договора, така и след неговото прекратяване. Становището й е, че този текст следва
да се премахне изцяло, защото би могъл да породи съмнение относно безспорността
на правата на Оператора върху собствените му активи, което е недопустимо.
Като цяло намира, че проектът на Договор е много подробeн (56 страници) и
замества до голяма степен липсващата нормативна уредба, като урежда във
възможно най-голяма степен взаимоотношенията на АВиК и нейните членове с ВиК
оператора (цялостният контрол на АВиК върху дейността му с изключение на
контрола, упражняван от останалите компетентни органи), правомощията на АВиК и
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на членовете й, правата и задълженията на ВиК- оператора и взаимодействието им с
останалите компетентни органи, имуществото на АВиК и на ВиК оператора, планове
и програми, доставки на услуги и ценообразуване и мн. др. И за двете страни са
предвидени санкции - неустойки, като им е предоставена възможността сами да
определят размера им.
По отношение на проекта на Договора инж. Ковачев също потвърди, че ще
се произнесе в писменото становище, като акцентира върху липсата на яснота по
отношение на инвестициите. Счита, че трябва да се види в мастерплановете
разбивката на инвестициите по години, която е добре направена. Изрази опасение
по

отношение

възможностите

на

ВиК

оператора

да

осигури

тези

средства.

Необходимо е и становището на “ВиК” Перник като действащ в момента оператор.
Предложи да се проследят по години икономическите показатели на дружеството, за
да сме сигурни, че тези немалки по своя размер инвестиции няма да се отразят
върху социалната поносимост на цената на водата. Напомни, че парите за
инвестиции ще дойдат основно от потребителите на вода, освен парите от
европейски програми, които всяка община се старае да привлече.
Инж. Арсова уведоми, че проекта на Договора е предоставен за становище и
на ВиК. Има много неясни неща, които МРРБ трябва да изясни, като например
вещното право на ползване на нематериалните активи. В сряда е проведена среща,
на която са присъствали представители на почти всички ВиК оператори държавни и
държавно/общински. Едно от приложенията към Договора е това за инвестициите и
този модел е готов. Преди да го приемем, ВиК ще ни предложи да го проиграем през
модела на инвестициите. Проблемът идва от това, че до два месеца операторът
трябва да вкара новия Бизнес план за 5 години. Ще вкарат инвестициите от
Регионалния генерален план (за 7 г.) - краткосрочните инвестиции и след това
счита, че трябва да се проиграе през модела за инвестициите. Водещото е доколко
би могло населението да понесе цените при така направените инвестиции. След
настояване от страна на членовете на АВиК за посочване на необходимия размер на
инвестициите, уточни, че се говори за инвестиции от порядъка на 40 - 50 млн. лева,
но зависи от региона.
Г-н Сотиров зададе следните въпроси:
Какъв е срокът на Договора?
За какъв процент инвестиции става въпрос щом се говори за инвестиции от
порядъка на 40-50 млн. лева и че парите ще дойдат от таксите на потребителите?
По какъв начин ще бъде осигурено финансирането? Ако се използват
европари, тези инвестиции ще бъдат ли и със собствен принос участие на общините
или на АВиК или на ВиК дружеството и в какъв размер?
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Дали тези инвестиции предвиждат на първо място подмяната на водопровода,
на етернитовите тръби с ПВЦ или ще бъдат свързани с др.?
Напомни, че се говори за събиране на такси, събираемостта е много ниска и
че загубите на вода са много големи (за община Земен и за останалите- 80%), а
подмяната на тръби води до предотвратяването на загуби. След като е подменена
600-700 м тръба под една от главните улици в центъра на Земен, вече няма аварии.
За сметка на това, посочи като пример, че при този напор от 6 атмосфери, който се
допуска, в най-ниските части на Земен има ежеседмични аварии.
Изрази мнение, че само европари или водният заем може да разрешат
проблемите, тъй като ВиК не може да събере толкова пари. Обърна се за
потвърждение към г-н Алексиев, като подчерта, че не върви и Водният проект на
община Радомир. Община Земен не го е реализирала поради отказ, като единият от
мотивите е заради изискването при водния заем бенефициентът да е 100%
собственик. Като основен проблем посочи, че собствеността е най-важна при
кандидатстването и се изисква 100% собственост, което няма как да стане и
учредяването на АВиК също не може да разреши този проблем, тъй като
собствеността на общините в Асоциацията е 65%.
Г-жа Иванова разясни, че срокът на Договора е петнадесет години.
Инж. Арсова обясни, че предвидените в Договора инвестиции се вменяват
изцяло на ВиК оператора и ще бъдат такива, каквито АВиК ги определи. Тези
инвестиции са през цената на водата. Ако тези инвестиции не бъдат направени през
този период, ВиК операторът трябва да ги върне на АВиК. Отделно от това, както
общините, така и АВиК също ще могат да правят инвестиции, но в Договора не се
имат впредвид други инвестиции, а само тези, които е длъжен да направи ВиК
операторът.
Г-н Алексиев информира, че предварително са имали разговор с екипа на
ВиК дружеството и че е наясно, че ВиК не може да събере толкова пари за
инвестиции. Напомни, че всички общини са били длъжни да заснемат всички ВиК
мрежи, които не са предадени на ВиК до момента. Целта е ВиК операторът да може
да разполага с цялата мрежа, да повиши събираемостта на вземанията, за да може
да прави инвестиции. Общините са задължени до 2017 г. да заснемат всички други
мрежи и съоръжения, които не са предадени на ВиК, да направят всичките
проучвания и в такъв вече управляем модел да ги предадат на ВиК. Другите
оператори,

които

съществуват

по

населените

места,

нямат

ангажименти

по

обеззаразяването на водата и следенето на чистотата на водата и водоизточника.
Това, от което вече абдикират Държавата и проекта, е да се изграждат мрежи за
доставка на вода и да няма мрежи на канал. Не е възможно да се стига дотам, че да
няма канал. Съучастието на община Радомир във Водния проект е 10 млн. и
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общината ще влезе с дефицит от 10 млн. Кметът няма да е съгласен да се дадат тези
10 млн. и да предаде съоръжението за експлоатация инкасирана, което няма да носи
никакви приходи за община Радомир. Каза, че не знае какво е положението в
Перник, но че в Радомир има вече десет улици потънали, защото няма канали
навсякъде. Каналите служат не само за отвеждане на мръсните води, но и като
система за укрепване на улиците и дренаж. Цялата мрежа потъва надолу. Ще си
преразгледа становището и участието, тъй като участва от името на община
Радомир. В пълномощното от Общински съвет Радомир му е гласувано високо
доверие и освен да гласува “ЗА” по въпросите от дневния ред, му е дадено право и
да изразява собствена позиция. Инструкцията на Европейската комисия, както
всички знаят, предвижда инвестициите да бъдат насочени към големите градове.
Изразил е несъгласието си няколко пъти на срещи с министри и представители на
Управляващия орган. Подкопава се това, което е изградено като съоръжения под
улиците, под ВиК мрежата. Сега има 4 м отвор отдолу под третокласния път за
Дупница и вече го има още и на 2-3 места. Това ще затрудни изключително много
ВиК оператора. Миналата година са сложени допълнително от ВиК два пръстена, за
да стигнат до инфраструктурата. Един пръстен е от 70 см до 1 м. Това означава една
огромна дупка и подкопаването продължава. Община Радомир помага, но нямат
право да изграждат и ремонтират тези вече предадени на ВиК съоръжения. Не се ли
предадат канала и пречиствателната станция на ВиК оператора, той не може да
функционира, защото ще управлява една неработеща система. Напомни на всички
какво означава притокът на водите. Прави се ремонт на един участък и в момента,
когато ВиК затвори от страната на аварията, избива на други две места. Тръбите са
толкова тънки, че когато водата се пусне под налягане, се пробиват на други две
места. Посочи, че доколкото му е известно, загубите на вода в община Радомир са
над 83%. Ще се изливат пари, които ще ги отделя дружеството, ще минават през
цената на водата, а те няма да могат да правят инвестиции. Затова на практика
изразява несъгласието си Водния проект да бъде управляван по такъв начин.
Финализирана е техническата част на проекта на община Радомир. В момента, в
който община Радомир стане собственик и го предаде на регионално управление,
счита, че няма да се получи. На община Радомир й предстои да предаде на ВиК един
довеждащ и рехабилитиран водопровод в Дрен и Долна Диканя. В момента с
представителите на ВиК дружеството обсъждат именно това и не е ясно как ще стане
това, но нямат избор. За да завърши проекта, трябва да бъде предаден и да са
завъртени водомерите. Ще попълнят тези електронни модели, които ще струват
много скъпо, ще направят разпределение,.а това ще доведе до финансова корекция
на бюджета. Изтъкна, че докато не завъртят водомерите, няма как да го предадат,
защото това не е работещ проект.
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НАПРАВЕНИ РЕПЛИКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:
По повод липсата си на мандат за днешното заседание, г-н Узунов отново
напомни трудностите при съгласуването на позицията и мандата от общинските
съвети преди всяко заседание.

Г-жа Иванова уведоми участниците, че ще бъде изпратено запитване до
МРРБ, а от страна на Председателя на АВиК бе поет ангажимента за провеждане на
работна среща с всички заинтересовани лица и проведени консултации с МРРБ.

След изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание бе закрито
в 15, 00 часа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС;
2. ПИСМО С ИСКАНЕ НА МАНДАТ ОТ МРРБ И МОСВ И ОБРАТНИ
РАЗПИСКИ - 2 /ДВА/ БРОЯ;
3. ПЪЛНОМОЩНИ ОТ МРРБ И МОСВ- 2 /ДВА/ БРОЯ;
4. ПОКАНА ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ И ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ
И ОБРАТНИ РАЗПИСКИ - 10 /ДЕСЕТ/ БРОЯ;
5. ПОКАНА

ДО

УПРАВИТЕЛЯ НА

ВиК”

ООД-ПЕРНИК И ОБРАТНА

РАЗПИСКА - 1 /ЕДИН/ БРОЙ;
6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ;
7. НОВ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2015 Г. И ДОСЕГАШЕН БЮДЖЕТ НА АВиКПЕРНИК ЗА 2015 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК-ПЕРНИК
ИРЕНА СОКОЛОВА

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА И
ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:
Елена Иванова
Главен юрисконсулт в
Областна администрация- Перник
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