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АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

           на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-София 

        София – 1000, бул. „Витоша“ № 6, тел. 9301-829, факс:  

                 e-mail: avik@sofoblast.bg; www.sofoblast.government.bg 

 

ОТЧЕТ 

                                          ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

АСОЦИАЦИЯТА ПО В И К, В ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ  НА 

„ВОДОСНОБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – СОФИЯ ЗА 2021 

ГОДИНА  

 

 Асоциацията по ВиК е създадена на основание Глава единадесета "а" от Закона 

за водите  и се свързва с промените в същия закон от 2009 г. и в изпълнение на 

реформите в сектор „Водоснабдяване и канализация”.  

С Решение № 90-04-26/13.01.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството е съгласувано учредяването на Асоциация по ВиК в Софийска 

област, с обхват обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

София и разпределяне на определеното процентно съотношение на гласовете на 

общините.  

Отчета за дейността на Асоциацията по ВиК се изготвя в изпълнение на  

чл. 198 в, ал.4, т.10 от Закона за водите. 

 През отчетния период месец 01.2021 до месец 12.2021г. е проведено едно 

заседание на  общото събрание на Асоциацията по ВиК, в обособената територия  

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София. 

На 30 юни 2021 година, от 11.00 часа в Областната администрация на Софийска 
област, в гр. София, бул. „Витоша” № 16, се проведе редовно неприсъствено/чрез 
видеоконферентна връзка/ заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД - София. На заседанието са 
присъствали: 

Г-н Радослав Стойчев - Областен управител на Софийска област и Председател 
на Асоциацията по ВиК на обособената територия 

-Представители на общини: 

1. Г-н Валентин Михайлов- зам. кмет на община Своге 

2. Г-жа Надя Сотирова-зам. кмет на община Годеч 

3. Г-н Йордан Ангелов- кмет на община Костенец 

4. Г-н Григор Даулов-кмет на община Чавдар 
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5. Г-н Румен Гунински- кмет на община Правец 

6. Г-н Георги Димов-кмет на община Божурище 

7. Г-н Иван Гавалюгов- кмет на община Ботевград 

8. Г-жа Татяна Петрова-гл.специалист община Антон 

9. Г-н Тони Кацаров-зам.кмет на община Ихтиман 

10. Г-н Трайко Младенов-кмет на община Костинброд 

11. Г-н Ангел Жиланов- кмет на община Горна Малина 

  

Гости на заседанието, представени от г-н Радослав Стойчев, бяха: 

Г-н Никола Нитов – управител на „ВиК“ ЕООД - София  

Г-жа Мая Цанова-главен секретар на Областната администрация и 

външен консултант в АВиК 

-Представители на Областната администрация на Софийска област: 

-г-н  Иван Зашев-главен секретар на АВиК 

-г-жа Елена Вардарова- счетоводител на АВиК 

- инж. Антони Попов-главен инженер на АВиК 

 

             Съгласно чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, заседанията се считат за редовни и се 

провеждат, ако на тях присъстват представителите, на държавата и общините, които 

притежават не по-малко от две трети (2/3) от всички гласове на Общото събрание, 

съобразно процентните квоти определени за всяка от общините. Държавата има 35%, а 

останалите 65% са разпределени между общините, съгласно броя на, жителите им 

Съгласно чл. 198в, ал. 7 и ал.  9 от Закона за водите, за да има кворум, е 

необходимо присъствие на не по-малко от 2/3 или 66,67 % от всички гласове и над 3/4 

или 75 % от присъстващите гласове, за взимане на решения, с изключение на 

решенията за промяна в границите на обособената територия, които се приемат с 

единодушие. 

    Информация за присъстващите и кворум: След извършената проверка от 

главния секретар на асоциацията се установи, че има наличие на кворум, съгласно 

регистрационната форма  – 10 представители – кметове, зам. кметове и други 

служители  на Общини и Държавата чрез Областния управител, редовно 

упълномощени  или общо 68,67% от всички гласове в Общото събрание на АВиК 

Представения кворум бе достатъчен за провеждане на редовното заседание. 

Заседанието е проведено при следния 
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                        ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2020 година. 

2. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

София за 2020 година. 

3. Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2021 година. 

4. Други 
 

 
 
 
На заседанието са приети следните решения: 
 

 

 

РЕШЕНИЕ №1 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, на основание чл.198в,ал.4, т.10 

от Закона за водите приема Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

София за 2020 година. 

 

 

РЕШЕНИЕ №2 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, на основание чл.9 и чл. 26, ал.3 

от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване 

и канализация приема Отчет за изпълнението на бюджет на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

София за 2020 година и обяснителна записка към него 

 

 

РЕШЕНИЕ №3 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, на основание чл.21, ал.1 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, приема бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2021 година. 
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В момента общия брой служители на асоциацията е трима души-един на трудов 

и двама на граждански договор, както и един външен консултант. Принудени сме за 

служители на асоциацията да ангажираме, с тяхно съгласие, служители от областната 

администрация, които съвместяват длъжността в АВиК с основните си задължения.  

Във връзка с приетите промени в Правилника за организацията на Асоциациите 

по Водоснабдяване и Канализация (АВиК), изграждането на Единна информационна 

система за ВиК услугите , регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и 

предстоящи задачи, бе проведена видеоконферентна среща на 28.01.2021г. и 

19.05.2021г. с представители от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) с главния ВиК инженер в асоциацията /28.01.2021г./  и с 

главия секретар в асоциацията /19.05.2021г./ .  

За населените места на областта през 2013г е приет Регионален генерален план 

за водоснабдяване и канализация (РГП).  На 25.06.2021г. АВиК бе уведомена , че 

МРРБ е сключила Договор (№РД-02-29-91/21.04.2021г. с „Тракийска вода 2020“ДЗЗД) 

за възлагане на Регионални прединвестиционни  проучвания за водоснабдяване и 

канализация (РПИП) на Софийска област със срок на изпълнение две години. 

Прединвестиционните разработки ще са необходими за бъдещите реконструкции и 

изграждане на нови ВК мрежи и съоръжения на територията на областта. За целта е 

необходимо и съдействие от общинските администрации на проектанския колектив. 

На 23.02.2021г. с писмо № АВиК-18/23.02.2021г. със заповед №РД-02-14-

128/15.02.2021г. от МРРБ бе прехвърлена собственоста на имуществото, което ползува 

АВиК от министерството на асоциацията. 

През периода дейността на асоциацията се подпомагаше от активната 

контролно-методическа работа и помощ от страна на служителите от МРРБ, и по 

специално от дирекция „Водоснабдяване и канализация”. Инж. Ант.Попов взе участие 

в подготовката на актуализиран "Доклад-Анализ  на техническото състояние на 

язовирната стена на язовир "Бели Искър"". 

 

В асоциацията за отчетния период са постъпили 163 писма , жалби от граждани 

и запитвания, като не е отчетена цялата кореспонденция с министерствата и общините.   

От тях 69 са жалби, като от тях 32 са постъпили чрез МРРБ и МОСВ. Отговорено е на 

69 от жалбите на гражданите и на всички писма в срок (изискващи отговор). 

Съгласно т.1.1. на пълномощното от МОСВ №15 -00-37/28.04.2022г., от 69 

жалби: 23 са с проблем на водното количеството/13 колективни и 10 единични/; 6 са 
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с проблем на качествоно на питейната вода/ 5 колективни и 1 единична/ ; 7 са с 

проблеми на канализационните услуги и отводняване/ 1 колективна и 7 единични/ и 

32 са от „друго“ естество. 

Съгласно т.1.2. на пълномощното от МОСВ №15 -00-37/28.04.2022г., за 

прекъсване на водоподаването от водоснабдителната мрежа поради: 7 нарушено 

качество/6 колективни и 1 единична/; 20 са с проблем на количеството на питейната 

вода/ 12 колективни и 8 единични/   и   22 са от „друго“ естество. 

 

Преобладават оплаквания за проблеми с водоснабдяването ,влошеното качество 

през сезоните на питейната вода, много аварии по водоснабдителната и 

канализационна мрежа и съоръжения (поради амортизацията на същите и липса на 

проектни разработки и средства за подмяната им) на територията на Софийска област,. 

Жалбите са изяснени след изискани становища от ВиК Оператора и предприети 

действия за отстраняването им, при доказана техническа възможност. Служители на 

асоциацията взеха участие в комисии за проверка на сигналите от гражданите 

подадени до асоциацията и областната администрация. 

 

 Взаимодействие с В и К оператора 

Взаимоотношенията с ВиК оператора изцяло бяха подчинени на основата на 

сключения през 2016 год. договор за стопанисване, подържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги. 

Освен това, част от получените в асоциацията жалби бяха проверявани и 

разглеждани с помощта на ВиК оператора. 

На 25.06.2021г. ВиК оператора, внесе за разглеждане и приемане на Бизнес план  

за развитието на дейноста на „Водоснобдяване и канализация” ЕООД – София за 

периода 2022-2026 г. ( на основание чл.6 /6.4/ от Договоро № 92-00-1/16.03.2016г. за 

стопанисване, подържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на обособената 

територия). Първоначалният вариант бе изпратен до всички общински администрации. 

Поради повишаващите се цени на електрическата енергия през 2020г.,бизнес плана е в 

процес на преработка и актуализация. След повторното му внасяне ще се разгледа и  

приеме от общо събрание на АВиК. 
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Взаимодействие с общините на Софийска област 

Същото се изразяваше предимно в подготовката и организацията по 

провеждане на заседанията на асоциацията. Кореспонденцията в тази насока се водеше 

регулярно и съгласно изискванията на закона.  

Както и през изминалите периоди се наблюдават случаи, при които кметове на 

общини се явяват на заседания на асоциацията без актуални пълномощни от 

общинските съвети, без ясно определена позиция и мандат по конкретния дневен ред 

на заседанието. За тези обстоятелства от асоциацията многократно е обръщано 

внимание, но особена промяна не се забелязва.  

През отчетния период асоциацията е издала 17 становища на различни общини 

(и прилежащи към тях населени места) във връзка с техни проектни предложения по 

линия на ВиК и съответствието им с Регионалния генерален план .  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАРИНА НИКОЛАЕВА 

 

Председател на Асоциацията по В и К на обособената територия 

Обслужвана от „В и К” ЕООД-София и 

Областен управител на Софийска област 

 

 

 

 

 

 

 

 


