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ОБ ЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБ ЛАСТ ВРАЦА
АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ «ВиК» ООД – ВРАЦА

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВиК“ ООД – ВРАЦА
ЗА 2018 ГОДИНА

Отчетът за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр.Враца, наричана по
нататък за краткост Асоциацията се изготвя в изпълнение на чл.198в, ал.4,т.10 от
Закона за водите, чл.16, т.3 и чл.46, т.12 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/.
През отчетната 2018 г. най – значимите за Асоциацията дейности са
проведените заседания на Общото й събрание, множеството работни срещи с
представители на МРРБ, на общините от област Враца и на ВиК оператора –
„ВиК“ ООД – гр.Враца.
През отчетния период бяха свикани и проведени 3 /три/ заседания на
Общото събрание на Асоциацията.
I. Редовно заседание на Общото събрание е проведено на 06.03.2018г. при
предварително обявен, съгласно ПОДАВиК дневен ред, на който с 94,11
/деветдесет и четири цяло и единадесет/ гласа „за“, без „против“ и „въздържал
се“, са приети следните решения:
1. Приемане на бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2018 г.
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2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“
ООД – Враца за 2017 г.
3. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за
2017г.
4. Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по водоснабдяване
и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за
2017 г.
II. Извънредно заседание на Общото събрание е проведено на 11.06.2018г.
при предварително обявен, съгласно ПОДАВиК дневен ред на който с 98,26
/деветдесет и осем цяло и двадесет и шест/ гласа „за“ са приети следните
решения:
1. Одобряване /приемане/ на Подробна инвестиционна програма на ВиК
оператора за 2016 г.
2. Одобряване /приемане/ на Подробна инвестиционна програма на ВиК
оператора за 2017 г.
С 90,69 /деветдесет цяло и шестдесет и девет/ гласа „за“ е прието
решението по т.3 от предварително обявения съгласно ПОДАВиК дневен ред:
„Одобряване /приемане/ на Подробна инвестиционна програма на ВиК оператора
за 2018 г.“.
С 83,32 /осемдесет и три цяло и тридесет и два/ гласа „за“ и 1
„въздържал се“ е прието решението по т.4 от предварително обявения съгласно
ПОДАВиК дневен ред: „Одобряване /приемане/ на Обощена инцестиционна
програма на оператора“.
III. Извънредно заседание на Общото събрание е проведено на 30.08.2018г.
при предварително обявен, съгласно ПОДАВиК дневен ред на което с 71,49
/седемдесет цяло и едно и четиридесет и девет/ гласа „за“, без „против“ и
„въздържал се“ е прието решение за препоръчителния размер на държавата в
бюджета на Асоциацията по ВиК – Враца за 2019 г.
В изпълнение на ПОДАВиК изготвянето на Протоколите от заседанията на
Асоциациите и членовете й и изпращането им на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите и
общинските съвети на общините, членове на Асоциацията, както и публикуването
им на Интернет страницата на Областна Администрация – Враца, секция „АВиК“
е извършено в съответствие с чл.15, ал.5 от Правилника.
През годината стартира процесът по отчитане и приемане на инвестиции,
извършени от оператора във ВиК активи, като част от задължителното ниво на
инвестиране, определено при сключване на Договора за стопанисване,
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поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
ВиК услуги на потребителите.
През отчетния период в Асоциацията са постъпили общо 8 /осем/ жалби и
сигнали от физически лица и кметове на кметства на населени места, на населени
места в областта, на които е отговорено съгласно кръга на компетенции и
правомощия на служителите в Асоциацията и при спазване разпоредбите на
ПОДАВиК и Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите.
През месец март на 2018 година, с помощта на общините от област Враца е
събрана и представена изисканата от МОСВ информация за изпълнение на мерки,
предвидени в Плановете за управление на речните басейни, в т.ч. във ВиК сектора,
реализирани през 2017 г. и планираните дейности за 2018 г.
Представител на АВиК – Враца участва в постоянно действаща
междуведомствена работна група към МОСВ, създадена във връзка с
необходимостта от създаване на организация и подобряване на координацията за
изпълнение на ангажиментите на страната като държава членка, произтичащи от
Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води. През 2018 г.
във връзка с изготвянето на Докладите по чл.15, 16 и 17 от Директивата е събрана
и предоставена на БД „Дунавски район“ гр. Плевен цялата налична информация
от общините в област Враца и ВиК оператор.
През месец октомври на 2018 година Асоциацията оказа необходимото
съдействие на екипа на ДЗЗД „Дружество за оценка на ВиК активи“, в изпълнение
на Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл
ВиК“ на МРРБ. Събрана и предоставена на екипа на ДЗЗД е информация за ВиК
активите – публична държавна и публична общинска собственост по смисъла на
чл.13, чл.15 и чл.19 от Закона за водите, в сила от 28.01.2000 г., съгласно договора,
сключен с ВиК оператора.
Съгласно чл.12.2 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги, са проведени регулярни работни срещи между
представители на Асоциацията и на „ВиК“ ООД – Враца, по казуси и въпроси,
възникнали по време на текущата дейност през изминалата година.
През 2018 г. са проведени 4 /четири/ броя обучения на служители от АВиК
- Враца в рамките на Проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и
институционалния капацитет в отрасъл ВиК", финансиран от Оперативна
програма „Околна среда 2014 – 2020 г.", по Договор за безвъзмездна финансова
помощ № Д – 34 -11/16.03.2016 г., с бенефициент МРРБ.
Обучението е проведено по следните теми:
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- Ключови компетентности – ефективно управление на хората и времето и
ефективно лидерство; етика, социални отношения, ефективни преговори и
управление на риска;
- Качество на питейната вода и постигане на съответствие с приложимото
българско и европейско законодателство;
- Работно посещение за обмяна на опит и добри практики в Гърция,
свързани с предоставянето на ВиК услуги;
- Предоставяне на ВиК услуги – приложима нормативна уредба, бизнес
планиране, ценообразуване.

С уважение,
МАЛИНА НИКОЛОВА
Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация
на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца
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