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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

АСОЦИАЦИЯТА ПО В И К, В ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ  НА „ВОДОСНОБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – СОФИЯ ЗА 2017 ГОДИНА 

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

връзка изпълнението на Закона за водите от 2009 г. , относно 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.  

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

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

 През отчетният период месец 01.2017 до месец 12.2017г. са проведени 2 /две/ заседания на  

общото събрание на Асоциацията по ВиК, в обособената територия  обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – София, едно редовно и едно извънредно. 

 
На 17 февруари 2017 година 
е проведено първото редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 
от „ВиК” ЕООД – София. На заседанието  са присъствали: 

 Г-жа София Торолова - Областен управител на Софийска област и Председател на Асоциацията 
по ВиК на обособената територия 

  
1. Г-н Георги Димов – кмет на община Божурище 
2. Г-н Ангел Желанов – кмет на община Горна Малина 
3. Г-н Радослав Орловски – заместник кмет на община Елин Пелин, упълномощен съгласно    
Решение № 40 от Протокол №6 от заседание на Общински съвет – Елин Пелин от 17.12.2015 
година 
4. Г-н Стефан Борисов -  заместник кмет на община Етрополе 
5. Г-жа Магдалена Иванова – кмет на община Златица 
6. Г-н Генчо Герданов – кмет на община Копривщица 
7. Г-н Радослав Радев – кмет на община Костенец 
8. Г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд 
9. Г-жа Цветанка Йотина – кмет на община Мирково 
10. Г-н Ангел Геров – кмет на община Пирдоп 
11. Г-н Васко Стоилков – кмет на община Сливница 
12. Г-н Иван Гавалюгов- кмет на община Ботевград 
13. Г-н Валентин Михаилов – кмет на община Своге 
14. Г-н Радослав Асенов – кмет на община Годеч 
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Представители на Областната администрация Софийска област и администрация на АВиК: 
 

            Г-жа Ива Соколова - Гл. секретар А ВиК 
            Г-жа Станислава Боянова – Счетоводител на А ВиК 
            Г-жа Венцислава Асенова – Главен експерт, отдел „ЕТРУТ” на ОА на СО   

 
Заседанието е проведено при следния  дневен ред: 
 

1. Приемане на Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2016 година. 

2. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2016 година. 

3. Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2017 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 2016 година. 

 

РЕШЕНИЕ №2 

 

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, на основание чл9чл. 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 2016 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 2017 година. 
 
 
 
 
На  26 юли 2017 година 
е проведено третото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София. На заседанието са присъствали:  



Г-н Илиан Тодоров– Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия и Областен управител 
на Софийска област.  
Г-жа Мая Цанова – Главен секретар на Областна администрация на Софийска област.  
Кметове на общини от Софийска област:  
Г-н Стоян Гарчев – кмет община Антон  
Г-н Георги Димов – кмет на община Божурище  
Г-н Иван Гавалюгов – кмет на община Ботевград  
Г-жа Валя Манова – секретар на община Годеч, упълномощена  
Г-н Красимир Тодоров- заместник кмет на община Долна баня 
Г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман  
Г-жа Магдалена Иванова – кмет на община Златица  
Г-н Николай Карагьозов – секретар на община Копривщица  
Г-н Радостин Радев – кмет на община Костенец  
Г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд  
Г-жа Цветанка Йотина – кмет на община Мирково  
Г-н Стоил Карагьозов –  главен инженер в община Пирдоп  
Г-н Румен Гугински – кмет на община Правец  
Г-н Владимир Георгиев – кмет на община Самоков  
Г-н Васко Стоилков –кмет на община Сливница 
Г-н Пенчо Геров – кмет на община Чавдар 
 
Представители на Областната администрация Софийска област и администрация на  
А ВиК:  
Г-жа Ива Соколова – Гл. секретар А ВиК  
Г-жа Венцислава Асенова – Главен експерт, отдел „ЕТРУТ” на ОА на СО 
Г-жа Станислава Боянова – счетоводител на граждански договор в А ВиК.  
Гости на заседанието 
Г-н  Никола Нитов- управител на „ВиК“ ЕООД-София 
Г-жа Росица Итова-„ВиК“ ЕООД-София 
Г-н Иван Николов- главен инженер „ВиК“ ЕООД-София 
 
Заседанието е проведено при следния дневен ред: 
 
1. Приемане на решение за определяне препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 
София за 2018 г., съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация.  

2. Други  
 
На заседанието са приети следните решения: 

 
РЕШЕНИЕ №1 

 
На основание чл.20, ал.3 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, с 18 /осемнадесет/ гласа – „ЗА“, представляващи общо 83,09% от общия 
брой гласове, 0 /нула/ гласа – „ПРОТИВ“, и 0 /нула/ гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 
София, прие решение препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 
2018 г. да бъде 21 000,00 /двадесет и една хиляди/ лева.  
 
 
 



През отчетния период е водена кореспонденция с МРРБ, МОСВ, ВиК-София ЕООД и Общините 

във връзка с възлагане на стопанисването, поддържането и експлоатацията на въведените в експлоатация 

ВиК мрежи и съоръжения, изградени на територията на обособената територия.  

Проведена е среща с представители на община Копривщица, във връзка с обявено бедствено 

положение  за липса на вода  на територията на общината. 

В отчетният период  са разгледани 18 /осемнадесет/ броя жалби на граждани,  постъпили в А ВиК 

с различни въпроси и оплаквания по повод ВиК съоръженията на територията на Асоциацията. 

На основание чл.198о, ал.4 от Закона за водите и чл. 4.4 ,б. “г“ от Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги е изпратено писмо до „ВиК“ ЕООД-София за стопанисване на нов актив, изграден 

от община Правец след 31.12.2014г., представляващо  „Реконструкция на водопроводната мрежа“ на с. 

Разлив, община Правец, към Приложение 1 на договора. Преписката е изпратена по компетентност на „ВиК“ 

ЕООД-София, за приемане на нов актив, но към настоящия момент няма информация дали същият е приет 

от дружеството или не. 

Образувано е 1/едно/ изпълнително производство по реда на ГПК, съгласно правомощията на 

Председател на А ВиК,  дадени му в Правилника за организация и дейността на Асоциациите по 

водоснабдяване и канализация в сила от 08.08.2014г., с което е изискано от Районен съд Самоков издаване 

на изпълнителен лист в полза на А ВиК за неизплатени такси от община Самоков, като член на А ВиК. 

На основание чл.91 от Кодекса на труда е проведени 1 /един/ конкурс за заемане на основни 

длъжности в А ВиК-  ВиК експерт. Сключени са 2 /два/ договора,  един консултантски и един граждански. 

 

                      

 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

 

 

 Председател на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К, в обособена територия на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София и 

Областен управител  на Софийска област 

 


