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ОТЧЕТ 

 ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

АСОЦИАЦИЯТА ПО В И К, В ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ  НА 

„ВОДОСНОБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – СОФИЯ ЗА 2019 

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 01.2019 до месец 12.2019г. са проведени 

четири заседания на  общото събрание на Асоциацията по ВиК, в обособената 

територия  обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, две 

редовни и две извънредни. 

На 28 януари 2019 година, от 14.00 часа в Областната администрация на Софийска 

област, в гр. София, бул. „Витоша‖ № 16, е проведено 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 - Областен управител на Софийска област и Председател на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия 

-Представители на общини: 

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

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

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

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

5. Г-н Генчо Герданов- кмет на община Копривщица 
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6.Г-жа Цветанка Йотина – кмет на община Мирково 

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 Валентин Михайлов- зам.кмет на община Своге 

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

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

13.Г-н радостин Радев- кмет на община Костенец 

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

15.Г-н Румен Гугински- кмет на община Правец 

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

 

Гости на заседанието, представени от г-н Илиан Тодоров, бяха: 

Г-н Никола Нитов Управител на|„ВиК― ЕООД - София Г-жа Виолета 

Атанасова - Гл.счетоводител „ВиК― ЕООД - София Инж. Росица Итова - 

ръководител ПТО - „ВиК― ЕООД - София  

-Представители на Областната администрация на Софийска област: 

-г-жа Мая Цанова-главен секретар  

-г-н  Иван Зашев-главен секретар на АВиК 

-г-жа Виолета Георгиева- счетоводител на АВиК 

-г-н Емил Атанасов-координатор 

-г-жа Десислава Добчева-тех. сътрудник  

 

Заседанието е проведено при следния 

 ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Одобряване на текста и приемане на решение за сключване на Допълнително 

споразумение към сключен на 16.03.2016 год.Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК еистемите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги и Приложенията към него с определения ВиК оператор - „ВиК― ЕООД 

- град София, и упълномощаване на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК― ЕООД - София, да подпише споразумението 

2. Вземане на решение за приемане на ВиК системите и съоръженията на територията 

на Община Правец, които не са предадени на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „водоснабдяване и канализация‖ ЕООД-София до 31.12.2014 год. или са 

новоизградени и въведени в експлоатация след 01.01.2015 год., а именно: 

 -Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Разлив, Община Правец 



 - Реконструкция на водопроводна мрежа на кв.‖Север‖ гр. Правец,Община Правец 

 -Напорен водопровод от ПС II подем, находящ се в УПИ I-296, кв.158, гр.Правец до 

съществуващ напорен резервоар за питейни води в терена на ПСПВ гр.Правец в ПИ №027088, 

м.‖Рътта‖, землището на гр.Правец 

 -Помпена станция за питейна вода-с.Своде 

3. 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.2, чл. 198п, ал.1, 

предложение първо от Закона за водите, чл. 34, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по ВиК, с 15 /петнадесет/, гласа — „ЗА― (в това число гласовете на 

членовете, представили своите условия по подписването на договора ,представляващи общо 

90,22% от гласовете на присъстващите с право на глас, и 1 /един/ глас - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ―, 

одобрява текста и сключването на Допълнителното споразумение към Договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 

на водоснабдителни и канализационни услуги и Приложенията към него с определения ВиК 

оператор - „ВиК― ЕООД - град София и УПЪЛНОМОЩАВА Председателя на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК― ЕООД - София, да подпише 

Допълнителното споразумение към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги 

и Приложенията към него със съществуващия ВиК оператор - „ВиК― ЕООД - град София. 

РЕШЕНИЕ №2  

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

„Водоснабдяване и канализация― ЕООД - София, на основание т.4.4, б.‖в‖ от Договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 

на водоснабдителни и канализационни услуги  реши да предприеме действия по предоставяне  

на ВиК системите и съоръженията на територията на Община Правец, които не са предадени 

на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „водоснабдяване и 

канализация‖ ЕООД-София до 31.12.2014 год. или са новоизградени и въведени в 

експлоатация след 01.01.2015 год., а именно: 

 -Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Разлив, Община Правец 

 - Реконструкция на водопроводна мрежа на кв.‖Север‖ гр. Правец,Община Правец 

 -Напорен водопровод от ПС II подем, находящ се в УПИ I-296, кв.158, гр.Правец до 

съществуващ напорен резервоар за питейни води в терена на ПСПВ гр.Правец в ПИ №027088, 

м.‖Рътта‖, землището на гр.Правец 

 -Помпена станция за питейна вода-с.Своде 

Предоставянето на гореописаните активи да се извърши окончателно след изпълнение 
на процедурите, предвидени в действащото законодателство. 

 

На 08 май 2019 година, от 11.00 часа в Областната администрация на Софийска област, 

в гр. София, бул. „Витоша‖ № 16, бе предвидено да се проведе редовно заседание на Общото 



 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК‖ ЕООД - 

София. На заседанието са присъствали: 

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

Асоциацията по ВиК на обособената територия 

-Представители на общини: 

1. Г-жа Ваня Манова- секретар на община Годеч 

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

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

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

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

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

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

8.Г-н Румен Гугински- кмет на община Правец 

 

Гости на заседанието: 

Г-н Никола Нитов Управител на|„ВиК― ЕООД - София  

  

-Представители на Областната администрация на Софийска област: 
-г-жа Мая Цанова-главен секретар  
-г-н  Иван Зашев-главен секретар на АВиК 
-г-жа Елена Вардарова- счетоводител на АВиК 
-г-н Емил Атанасов-координатор 
-г-жа Десислава Добчева-тех. сътрудник  
 

Заседанието беше предвидено да се проведе 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 2018 година. 

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

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация― ЕООД – София за 2018 година. 

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

„Водоснабдяване и канализация― ЕООД – София за 2019 година. 

4. Други. 

 

След извършената проверка се установи, че представителния кворум не е достатъчен за 

провеждане на редовното заседание-55,27%  от общия брой гласове. 



 

С оглед на горното председателя на асоциацията обяви, че предвиденото редовно заседание не 

може да се проведе съгласно изискванията на закона и обяви на присътващите, че ще бъде 

насрочена нова дата  на заседанието при същия дневен ред, за която всички членове ще бъдат 

изрично уведомени. 

На  24 юни 2019 година, от 11.00 часа в Областната администрация на Софийска 

област, в гр. София, бул. „Витоша‖ № 16, е проведено  редовно заседание на Общото събрание 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК‖ ЕООД - София. На 

заседанието са присъствали: 

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

Асоциацията по ВиК на обособената територия 

-Представители на общини: 

1. Г-жа Валя Манова- секретар на община Годеч 

2. Г-н Генчо Герданов- кмет на община Копривщица/с пълномощно от 2015г./ 

3.Г- н  Стоян Гарчев- кмет на община Антон 

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

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

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

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

8.Г-н Румен Гунински- кмет на община Правец 

9.Г-жа Юлияна Момчилова- директор на дирекция в община Драгоман 

10.Г-н Ивайло Симеонов-кмет на община Елин Пелин 

11.Г-н Калоян Илиев-кмет на община Ихтиман 

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

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

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

15.Г-н Стоил Карагьозов-представител на община Пирдоп, упълномощен  с нотариално 

заверено пълномощно от кмета Ангел Геров/ 

 

Гости на заседанието: 

Г-жа Росица Итова- главен инженер във|„ВиК― ЕООД - София  

  

Служители и сътрудници в АВиК: 
-г-жа Мая Цанова-външен консултант  
-г-н  Иван Зашев-главен секретар на АВиК 
-г-жа Елена Вардарова- счетоводител на АВиК 
-г-жа Десислава Добчева-външен консултант  
 

                            ДНЕВЕН РЕД: 
1Приемане на Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация― ЕООД – София за 2018 година. 

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

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация― ЕООД – София за 2018 година. 

3Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация― ЕООД – София за 2019 година. 

4Други 

 

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 2018 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 2018 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 2019 година. 
 

На  02 септември 2019 година, от 14.00 часа в Областната администрация на Софийска 

област, в гр. София, бул. „Витоша‖ № 16, е предвидено да се  проведе  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 - Областен управител на Софийска област и Председател на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия 

-Представители на общини: 

1. Г-н Генчо Герданов- кмет на община Копривщица/с пълномощно от 2015г./ 

2.Г- н  Стоян Гарчев- кмет на община Антон 

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

4.Г-н Калоян Илиев-кмет на община Ихтиман 

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

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

7.Г-н Григор Даулов-директор дирекция ТУР-чавдар 

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

9.Г-жа Магдалена Иванова-кмет на община Златица. 

Гости на заседанието: 

Г-н Никола Нитов- управител|„ВиК― ЕООД - София  

  

Служители и сътрудници в АВиК: 
-г-жа Мая Цанова-външен консултант  
-г-н  Иван Зашев-главен секретар на АВиК 
-г-жа Елена Вардарова- счетоводител на АВиК 
-г-жа Десислава Добчева-външен консултант  
 

                            ДНЕВЕН РЕД: 
1.Съгласуване на проект за бизнес план за развитието на дейността на „ВиК‖ ЕООД-София за 

периода 2017-2021 год. 



2.Други. 

След извършената проверка се установи, че представителния кворум не е достатъчен за 

провеждане на извънредното заседание-65,99 % от общия брой гласове. 

С оглед на горното председателя на асоциацията обяви, че предвиденото извънредно заседание 

не може да се проведе съгласно изискванията на закона и обяви на присътващите, че ще бъде 

насрочена нова дата  на заседанието при същия дневен ред, за която всички членове ще бъдат 

изрично уведомени. 

На основание чл.91 от Кодекса на труда са проведени седем конкурса за заемане 

на основни длъжности в АВиК, а именно Главен секретар, Финансов експерт и ВиК 

експерт. Въпреки, че обявите за конкурсите се качват на електронната страница на 

асоциацията, кандидати за горепосочените длъжности не се явяват. Принудени сме за 

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

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

В асоциацията са обработени и е отговорено на 35 жалби от 

граждани.Преобладават оплаквания за проблеми с водоснабдяването на територията на 

Софийска област. Жалбите са се изяснявали след изискани становища от ВиК 

Оператора. 

Председателят на асоцияцията е оспорвал пред административния съд Решение 

№БП-Ц-8/30.10.2019 год. на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което е 

одобрен на ВиК ЕООД-София бизнес-план за развитие на дейността като ВиК 

оператор за регулаторен период 2017-2021 год. Повод за това е несъгласуваност на 

плана с асоциацията. 

Представител на асоциацията е участвал в извънредна работна среща във връзка 

със състоянието на яз. Бебреш-Ботевград. 

На 23.12.2019 год. с нарочно писмо е изискана информация от ВиК ЕОД-София 

за състоянието на язовирите на територията на обособената територия. 

През цялата година са подържани контакти за взаимодействие и контрол и 

методическа помощ със служители от МРРБ. 

Взаимодействие с общините на Софийска област 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 наблюдаваха 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.  
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