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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА 

                                                                   НА 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – София 

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 01.2018 до месец 12.2018г. са проведени две заседания 

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, едно редовно и едно извънредно, както и 

една работна среща. 

На 16 февруари 2018 година (петък) от 13.00 часа в сградата на Областна администрация 

на Софийска област, в гр. София, бул. „Витоша” № 6, заседателна зала, V етаж, е 

проведено редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София. 

На заседанието са присъствали:  

г-н Илиан Тодоров - Областен управител на Софийска област и Председател на 

Асоциацията по ВиК обособена територия 

Кметове на общини от Софийска област:  

1. Г-н  Георги Димов –  кмет на община Божурище 

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

3. Г-н Ангел Жиланов- кмет на община Горна Малина 
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4. Г-н Радослав Асенов- кмет на община Годеч 

5. Г-н  Красимир Тодоров- зам. кмет на община Долна баня 

6. Г-жа Магдалена Иванова – кмет на община Златица 

7. Г- н  Ангел Геров- кмет на община Пирдоп 

8. Г-н Васко Стоилков- кмет на община Сливница 

9. Г-н Пенчо Геров- кмет на община Чавдар 

10. Г-н Георги Петков- зам.кмет на община Своге 

11. Г-н Стефан Борисов- зам. кмет на община Етрополе  

12. Г-н Васко Стоилков- кмет на община Сливница 

13. Г-н Андрей Иванов- кмет на община Драгоман 

- Представители на Областната администрация на Софийска област 

Г-жа Ива Соколова-главен секретар на АВиК 

Г-жа Виолета Георгиева- счетоводител АВиК 

Г-жа Венцислава Асенова- гл. Експерт, отдел „РРУТ” на ОА на СО 

Гости на заседанието : г-жа Росица Итова-„Водоснабдяване и канализация“ЕООД 

– София 

Заседанието е проведено при следния дневен ред: 

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2017 г. 

2. Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2017 г. 

3. Обсъждане и приемане на бюджет на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2018 г. 

4. Други. 

На заседанието са приети следните РЕШЕНИЯ: 

РЕШЕНИЕ №1: Приет е, на основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, отчет за 

дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К” 

ЕООД – София за 2017 г. 

РЕШЕНИЕ №2: Приет е, на основание чл.9, чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, финансов отчет за 

изпълнениета на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „В и К” ЕООД – София за 2017 г. и обяснителна записка към него.  

РЕШЕНИЕ №3: Приет е, на основание чл.21, ал.1 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,  бюджет на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София за 2018 година. 



На 23 юли 2018 година (понеделник) от 13.00 часа в сградата на Областна 

администрация на Софийска област, в гр. София, бул. „Витоша” № 6, заседателна зала, V 

етаж,  е проведено  извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София. На заседанието са 

присътвали: 

- Г-н Илиан Тодоров - Областен управител на Софийска област и Председател на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия 

 

Кметове на общини от Софийска област:  

 

1. Г-н Стоян Гарчев – кмет на Антон 

2. Г-жа Габриела Дойчева – зам. кмет на община Божурище 

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

4. Г-жа Воля Манова- секретар на община Годеч 

5. Г-н  Красимир Тодоров- зам. кмет на община Долна баня 

6. Г-жа Магдалена Иванова – кмет на община Златица 

7. Г-н Генчо Герданов- кмет на община Копривщица 

8. Г-жа Цветанка Йотина – кмет на община Мирково 

9. Г- н  Ангел Геров- кмет на община Пирдоп 

10. Г-н Владимир Георгиев-кмет на община Самоков 

11. Г-н Васко Стоилков- кмет на община Сливница 

12. Г-н Пенчо Геров- кмет на община Чавдар 

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

14. Г-н Стефан Борисов- зам. кмет на община Етрополе  

15. Г-н Васко Стоилков- кмет на община Сливница 

16. Г-н Алекси Кисяков- кмет на община Челопеч  

 

Представители на Областната администрация Софийска област и администрация на 

А ВиК: 

 

Г-н Иван Зашев – Главен секретар на А ВиК 

Г-жа Виолета Георгиева – счетоводител  А ВиК 

 Г-жа Мая Цанова- Главен секретар на Областна администрация на Софийска област 

 Г-жа Десислава Добчева- външен консултант към А ВиК   

Гости на заседанието: 

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

Г-жа Росица Итова - „ВиК“ ЕООД София 

 

Заседанието  е проведено при следният дневен ред: 

 

1.Приемане на решение за определяне препоръчителния размер  на вноската на държавата 

в бюджета на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация“ ЕООД-София за 2019г., 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, Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – София приема  препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД-София за 2019г. да е 21 000/ двадесет и  една хиляди/ лева. 

РЕШЕНИЕ №2: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София реши анекса и 

материалите към него да се изпратят по общини за обществено обсъждане и при 

провеждане на извънредното събрание по приемане на анекса да бъдат поканени 

представители на МРРБ. 

 

На 20 август 2018 година /понеделник/ от 14.00 часа в Областна администрация на 

Софийска област, в гр. София, бул. „Витоша” № 6, етаж, Заседателна зала, е проведена 

работна среща на Областния управител и председател на Асоциация по ВиК на 

обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София и 

кметове на общини от Софийска област с г-жа Малина Крумова- зам. министър на МРРБ . 

На срещата са присъствали: 

1. Г-н Илиан Тодоров - Областен управител на Софийска област и Председател на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия. 

2. Г-жа Малина Крумова-зам. министър на МРРБ. 

    Кметове на общини от Софийска област:  

1. Г-жа Габриела Днчева – представител на община Божурище 

2. Г-жа Цветанка Иванова – представител на община Горна Малина  

3. Г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман 

4. Г-н Красимир Тодоров – кмет на община Долна Баня 

5. Г-н Ивайло Симеонов –  кмет на община Елин Пелин 

6. Г-н Стефан Борисов – зам кмет на община Етрополе 

7. Г-н Тони Кацаров – зам. кмет на община Ихтиман 

8. Г-н Благой Колев – представител на община Златица 

9. Г-н Генчо Герданов – кмет на община Копривщица 

10. Г-н Радостин Радев – кмет на община Костенец 

11. Г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд 

12. Г-жа Цветанка Йотина – кмет на община Мирково 

13. Г-н Ангел Геров – кмет на община Пирдоп 

14. Г-н Румен Гунински – кмет на община Правец 

15. Г-н Васко Стоилков – кмет на община Сливница 

16. Г-н Владимир георгиев- кмет на община Самоков 

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

18. Г-н Валентин Михайлов- зам. Кмет на община Своге 



 

Представители на Областната администрация Софийска област и администрация на 

АВиК: 

Г-н Никола Нитов-управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-София 

Г-жа Мая Цанова-главен секретар на Областна администрация на софийска 

администрация 

Г-н Иван Зашев-главен секретар на АВиК 

Г-жа Виолета Георгиева-счетоводител АВиК  

Г-жа Десислава Добчева-външен консултант към АВиК 

 

На срещата г-жа Малина Крумова направи подробни разяснения във връзка със 

значението от подписване на допълнителното споразумение/анекс/ към сключения на 

16.03.2016 год. Договор №92-00-1 за стопанисване, подържане и експлоатация ва ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. 

Във връзка с разясненията бяха зададени въпроси от кметовете на общини. Въпроси 

бяха зададени и към управителя на ВиК ЕООД-София г-н Никола Нитов. 

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

и общините във връзса с възлагане на стопанисването, подържането и експлоатацията на 

въведените в експлоатация ВиК мрежи и съоръжения, изградени на територията на 

обособената територия. 

В отчетния период са разгледани 17/седемнадесет/ броя жалби на граждани, 

постъпили в АВиК с различни въпроси и оплаквания по повод ВиК съоръженията на 

територията на Асоциацията. 

 

 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

 

Председател на Асоциацията по В и К на обособената територия 

Обслужвана от „В и К” ЕООД-София и 

Областен управител на Софийска област 

 

 


