Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч

ПРОТОКОЛ № 2
от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „ВиК“ АД – гр. Ловеч

Днес, 27.02.2019 г. от 11.00 ч., в зала 101 на Областна администрация Ловеч се проведе
редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ АД - гр. Ловеч /Асоциацията, АВиК/, свикано с писмо № АВиК-РД-03-16/17.01.2019 г.
от Председателя на АВиК на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите /ЗВ/.
На основание чл. 12, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
ВиК /Правилника, ПОДАВиК/ преброител на гласовете е г-жа Ивелина Добрева – главен
секретар на Асоциацията по ВиК - гр. Ловеч. Протоколът се води от г-жа Антоанета Милева –
финансов експерт в АВиК – гр. Ловеч.
Председателят напомни, че съгласно чл.198в, ал. 7 от ЗВ, за да бъде проведено
заседанието трябва да присъстват не по малко от 2/3 от всички с право на глас, а решенията се
взимат с мнозинство 3/4 от гласовете на всички присъстващи, т.е. най-малко 75%.
Съгласно чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Правилника бе изготвен списък на присъстващите членове с
право на глас, който беше подписан от:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

г-жа Ваня Събчева – Председател на АВиК – гр. Ловеч;
г-н Красимир Джонев – Кмет на Община Летница;
г-н Иван Грънчаров – Кмет на Община Луковит;
д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен;
г-жа Мария Динова – Зам. кмет на Община Угърчин;
г-н Иван Цаков – Кмет на Община Ябланица.

Съгласно направената регистрация съгл. чл. 12, ал. 2 от Правилника и проверка за наличие на
мандати за днешното заседание присъстват 7 от поканените членове на Асоциацията по ВиК с
право на 6 /шест/ гласа, представляващи 68.36 % и заседанието може да продължи.
На събранието присъстваха и г-жа Иглика Игнатова – гл. инженер на „ВиК“ АД – гр.
Ловеч и г-жа Антоанета Милева – финансов експерт в Асоциация по ВиК – гр. Ловеч.
Г-жа Ваня Събчева обяви, че съгласно чл. 5, ал. 3 от Правилника с Решение изх. № РД02-14-149/18.02.2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и
пълномощно изх. № 15-00-76/06.02.2019 г. на Министъра на околната среда и водите е
упълномощена да представлява държавата на днешното редовно Общо събрание. Напомни
също, че посочените документи и материалите към тях са публикувани на електронната
страница на Областна администрация Ловеч, раздел „Асоциация по ВиК“, с което са
изпълнени изискванията на чл. 10, ал. 2 и ал. 6 от Правилника, след което прочете проекта на
дневния ред, предложен в покана изх. № АВиК – РД-03-16/17.01.2019 г., както следва:
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация на обособената територия, обслужвана
от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2018 г.;
2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2018 г.;
3. Приемане на бюджета на Асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“
АД – гр. Ловеч за 2019 г.;
4. Други.
Г-жа Ваня Събчева подложи на гласуване предложения дневен ред.
Резултат от гласуването:
Начин на гласуване
Име, презиме фамилия

Длъжност

Дял
“За“

Г-жа Ваня Събчева
Г-н Младен Пелов
Г-н Красимир Джонев
Г-жа Корнелия Маринова
Г-н Иван Грънчаров
Д-р Мадлена Бояджиева
Г-жа Мария Динова
Г-н Иван Цаков

Председател АВиК-Ловеч
Кмет на Община Априлци
Кмет на Община Летница
Кмет на Община Ловеч
Кмет на Община Луковит
Кмет на Община Тетевен
Зам. кмет на Община Угърчин
Кмет на Община Ябланица

35.00
1.99
2.25
29.65
10.81
12.70
3.88
3.72

„
„Против“

За
За
За
За
За
За

„Въздържал се“

-

-

Присъстващите приеха предложения дневен ред с 6 гласа „За“ /представляващи 100 % от
присъстващите /.
По т. 1 от дневния ред г-жа Ваня Събчева разясни, че съгласно чл. 16, т. 3 от
Правилника, Председателят на Асоциацията по ВиК изготвя и представя на членовете на
Асоциацията и на Министъра на регионалното развитие и благоустройството годишен отчет за
дейността на Асоциацията в срок до 31 януари на следващата календарна година.
Председателят на Асоциацията предложи да се вземе решение за приемане на отчета за
дейността на АВиК за 2018 г. и го подложи на гласуване.
Резултат от гласуването:
Начин на гласуване
Име, презиме фамилия

Длъжност

Дял
“За“

Г-жа Ваня Събчева
Г-н Младен Пелов
Г-н Красимир Джонев
Г-жа Корнелия Маринова
Г-н Иван Грънчаров
Д-р Мадлена Бояджиева
Г-жа Мария Динова
Г-н Иван Цаков

Председател АВиК-Ловеч
Кмет на Община Априлци
Кмет на Община Летница
Кмет на Община Ловеч
Кмет на Община Луковит
Кмет на Община Тетевен
Зам. кмет на Община Угърчин
Кмет на Община Ябланица

35.00
1.99
2.25
29.65
10.81
12.70
3.88
3.72

„
„Против“

За
За
За
За
За
За

-

„Въздържал се“
-
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С 6 гласа „За“ /представляващи 100 % от присъстващите / предложения отчет за дейността на
Асоциацията на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2018 г. бе
приет, съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите.
По т. 2 от дневния ред г-жа Ваня Събчева отбеляза, че в изпълнение на чл. 26 от
ПОДАВиК, е представен отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2018 г., и даде думата на
присъстващите за допълнителни коментари. Такива не бяха направени. Председателят на
Асоциацията предложи, да се вземе решение за приемане на отчета за дейността на АВиК за
2018 г., съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника, след което го подложи на гласуване.
Резултат от гласуването:
Начин на гласуване
Име, презиме фамилия

Длъжност

Дял
“За“

Г-жа Ваня Събчева
Г-н Младен Пелов
Г-н Красимир Джонев
Г-жа Корнелия Маринова
Г-н Иван Грънчаров
Д-р Мадлена Бояджиева
Г-жа Мария Динова
Г-н Иван Цаков

Председател АВиК-Ловеч
Кмет на Община Априлци
Кмет на Община Летница
Кмет на Община Ловеч
Кмет на Община Луковит
Кмет на Община Тетевен
Зам. кмет на Община Угърчин
Кмет на Община Ябланица

35.00
1.99
2.25
29.65
10.81
12.70
3.88
3.72

„
„Против“

За
За
За
За
За
За

-

„Въздържал се“
-

С 6 гласа „За“ /представляващи 100 % от присъстващите /, предложеното решение за
приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2018 г. бе прието, съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за
водите.
По точка 3 от дневния ред г-жа Събчева запозна присъстващите, че съгласно
Правилника, бюджетът се съставя въз основа на планираните годишни разходи, необходими за
нормалното осъществяване на функциите на асоциацията по Закона за водите и Правилника.
Приходите в бюджета на асоциацията се набират от: 1. вноски от членовете на асоциацията,
т.е. от държавата и общините; 2. дарения от физически или юридически лица, както и от
международни финансови институции, фондове и програми; 3. други приходи, предвидени в
нормативен акт. Председателят запозна присъстващите колко е дължимата вноска от всяка
община при размер на вноската на държавата 15 000 лв.:
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№

Представител на държава/община

1
2
3
4
5
6
7
8

Областен управител област Ловеч
община Априлци
община Летница
община Ловеч
община Луковит
община Тетевен
община Угърчин
община Ябланица
Общо

Брой на
населението,
съгласно
резултатите от
изчерпателното
преброяване на
населението,
извършено
през 2011
година

Съотношение
на гласовете
в Общото
събрание на
Асоциацията
по ВИК за
гласуване на
решенията

3338
3776
49738
18125
21307
6505
6234
109023

Дължима
вноска

15 000,00 лв.
852,86 лв.
964,29 лв.
12 707,14 лв.
4 632,86 лв.
5 442,86 лв.
1 662,85 лв.
1 594,28 лв.
42 857,14 лв.

35,00%
1,99%
2,25%
29,65%
10,81%
12,70%
3,88%
3,72%
100,00%

Г-жа Събчева подчерта, че съгласно чл. 19, ал. 3 от Правилника, вноските от
съответните общини трябва да се внесат не по-късно от 2 месеца от приемане на бюджета на
Асоциацията т. е. не по късно от 27 април 2019 г, ако Общото събрание приеме бюджета за
2019 г. на днешното заседание. Тя даде думата на присъстващите за коментари, но такива не
бяха направени.
Председателят предложи Общото събрание на Асоциацията по ВиК, да приеме
решение за приемане на бюджета, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и го
подложи на гласуване.
Резултат от гласуването:
Начин на гласуване
Име, презиме фамилия

Длъжност

Дял
“За“

Г-жа Ваня Събчева
Г-н Младен Пелов
Г-н Красимир Джонев
Г-жа Корнелия Маринова
Г-н Иван Грънчаров
Д-р Мадлена Бояджиева
Г-жа Мария Динова
Г-н Иван Цаков

Председател АВиК-Ловеч
Кмет на Община Априлци
Кмет на Община Летница
Кмет на Община Ловеч
Кмет на Община Луковит
Кмет на Община Тетевен
Зам. кмет на Община Угърчин
Кмет на Община Ябланица

35.00
1.99
2.25
29.65
10.81
12.70
3.88
3.72

„
„Против“

За
За
За
За
За
За

-

„Въздържал се“
-

С 6 гласа „За“ /представляващи 100 % от присъстващите/, предложеното решение за
приемане на бюджета на Асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр.
Ловеч за 2019 г., бе прието, съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите.
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По т. 4 от дневния ред Председателят поясни, че е проведена среща в МРРБ с г-жа
Иванка Виденова - директор дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в МРРБ и г-н Данаил
Събевски – изпълнителен директор на „ВиК“ АД – гр. Ловеч, във връзка с провеждане на
държавната политика в отрасъл ВиК на национално ниво, след което даде думата на
присъстващите за коментари и предложения.
Г-н Грънчаров попита какво се прави по отношение на консолидацията на обособената
територия за да могат общините да участват в проекти по Европейски програми за
финансиране.
Д-р Бояджиева изказа мнение по въпроса и настоя да се подходи сериозно и да се търси
финансиране от бюджета на МРРБ.
След кратки дебати, в 11:45 ч. заседанието бе закрито.
ВАНЯ СЪБЧЕВА

/П/

Председател на Асоциация по ВиК
на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч
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