АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТЧЕТ
за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД,
гр. Велико Търново за 2018 г.
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново през 2018 година, организира своята
дейност съобразно действащата нормативна уредба.
В началото на отчетната година Министерство на регионалното развитие и
благоустройството сключва Договор № РД-02-29-2/03.01.2018 г. за обществена поръчка
с „Евролекс България“ ООД с предмет

„Консултантски услуги за изготвяне на

становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата
нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите за обособена позиция № 1:
подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Велико Търново, Габрово и
Търговище, при изготвяне на административни и технически документи, договори,
доклади, справки и анализи“. В изпълнение на дейностите по горе цитирания договор
на 10.01.2018 г., председателят и служителите на Асоциацията проведоха работна
среща с представители на „Евролекс България“ ООД. Обсъдени са въпроси поставени
от служителите на Асоциацията свързани с текущата дейност. В края на срещата е взето
решение усилията на екипа да бъдат насочени към две приоритетни задачи –
Анексиране на Договор № АВК-ВТ-63/21.04.2016, сключен между „ВиК Йовковци“
ООД и Асоциация по ВиК – Велико Търново и съгласуване на Бизнес плана за 2017 2021 на „ВиК Йовковци“ ООД;
През отчетния период, са свикани четири заседания на общото събрание на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново – едно редовно и три извънредни,
съгласно чл. 9, ал.1 от ПОДАВиК.
На основание чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, редовното заседание е проведено на 27.02.2018
год., на което се приеха годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2017 г., отчета
за изпълнение на бюджета за 2017 г., бюджета на Асоциацията за 2018 г.
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Първото извънредно заседание е проведено на 15.05.2018 г., на което се приеха
одобряване текста и приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение
№ 2 за изменение и допълнение на Договор № АВК-ВТ-63/21.04.2016 година за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги по реда на Закона за водите
(чл.198п, ал.1, предложение първо от Закона за водите), с ВиК оператора –
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново; съгласуване на
бизнес плана за развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация
Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, за регулаторния период, определен с
разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп.
ДВ, бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. - 31.12.2021 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от
Закона за водите; одобряване на Предложение на подробна инвестиционна програма за
инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична
общинска собственост през 2018 год. След края на заседанието Допълнително
споразумение № 2 е подписано от председателя на Асоциацията и управителя на „ВиК
Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново.
Второто извънредно заседание е проведено на 09.08.2018 г. на което се прие
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2019
г., който да бъде в размер на 29 000 /двадесет и девет хиляди/ лева., на основание чл. 20,
ал. 3 от ПОДАВиК.
Третото извънредно заседание е проведено на 21.12.2018 г. на което се взеха решения
по т.1 и т.2 от дневния ред за съгласуване

план за стопанисване, експлоатация и

поддръжка на активите и план за действие при аварий. По т.3 от дневния ред - приемане
на решение за претендиране на неустойка към „ВиК Йовковци“ ООД, гр Велико
Търново - проектът за решение не беше приет.
Експертите на Асоциация по ВиК – Велико Търново присъстват на различни
мероприятия. Участие в семинар за надграждане капацитета на служителите,
ангажирани в отрасъл ВиК по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и
институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран от ОП „Околна среда 20142020 г.“ с бенефициент МРРБ. ВиК експертът е включен в състава и взима участие в
срещите на междуведомствена работна група сформирана със Заповед № РД312/29.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите, с цел изготвяне на доклади
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за степента на съответствие с изискванията на Директивата за ГПСОВ и актуализирана
информация за програмата за прилагане на директивата.
Екипът от щатни служители на Асоциацията поддържат необходимите контакти
и кореспонденция с държавни органи и институции, както и трети лица, които имат
отношение към дейността на АВиК. Осъществена е добра комуникация със служители
на асоциациите от други области, за изразяване на мнение, по възникнали проблеми в
процеса на работа, за постигане на основната цел на дейността си, а именно
реализиране на реформата в сектор ВиК.
Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 16, т. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
Утвърдил: /П/
ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА
Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД”,
гр.Велико Търново

Изготвил: /П/
Тоня Донева
Главен секретра на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД”,
гр.Велико Търново
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