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АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

О Т Ч Е Т 

за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД,  

гр. Велико Търново за 2017 г. 
 

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

канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново през 2017 година, организира своята 

дейност съобразно действащата нормативна уредба. Същата беше синхронизирана и в 

изпълнение на указанията дадени от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството.  

През 2017 година, са извършени две структурни промени, касаещи представителя 

на държавата в асоциацията по ВиК, а именно областният управител на 

административната област. Първата е съгласно заповед на Министерски съвет от 

08.02.2017 год., с която г-н Николай Йоцов е назначен за Областен управител на Област 

Велико Търново. Неговото управление продължи 3 месеца. Втората промяна е 

наложена съгласно заповед на Министерски съвет от 10.05.2017 год, на основание, 

която проф.д-р Любомира Попова, поема управлението и представителната власт на 

област Велико Търново и Асоциацията по ВиК. 

Със заповед на председателя на Асоциацията е стартирана процедура за 

провеждане на конкурс за длъжността Финансов експерт. Спазени са изискванията на 

Кодекса на труда. След проведен изпит / тест и интервю /, на 01.08.2017 г. на 

вакантната длъжност е назначен първият класиран кандидат. С приключване на 

процедурата, щатното разписание на Асоциацията е попълнено в пълен състав, 

съсгласно чл.44, ал.1 от ПОДАВиК.  

 През отчетния период, са свикани три заседания на общото събрание на 

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

канализация Йовковци“  ООД, гр. Велико Търново – едно редовно и две извънредни, 

съгласно чл. 9, ал.1 от ПОДАВиК. 

На основание чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, редовното заседание е проведено на 28.02.2017 

год., на което се приеха годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2016 г., отчета 

за изпълнение на бюджета за 2016 г., бюджета на Асоциацията за 2017 г. 
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Първото извънредно заседание е свикано за 04.07.2017 г. Поради това, че не бяха 

спазени разпоредбите на чл.5, ал.4 от ПОДАВиК, дневният ред не беше гласуван и 

заседанието не се състоя. 

Второто извънредно заседание е проведено на 10.08.2017 г. на което се прие 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2018 

г., който да бъде в размер на 15 000 лева / петнадесет хиляди лева /., на основание чл. 

20, ал. 3 от ПОДАВиК. 

 През изминалата година служителите на Асоциация по ВиК – Велико Търново, 

взеха участие в две работни среща. Първата е по покана на Асоциация по ВиК – Ловеч. 

Проведена е на 06 и 07.11.2017 год. в град Луковит. На нея присъстваха служителите на 

асоциациите по Вик от всички области, министър Николай Нанков, зам.-министър 

Малина Крумова и експерти от дирекция „Водоснабдяване и канализация“ към МРРБ. 

На срещата бяха обсъдени и повдигнати оперативни въпроси, свързани с дейността на 

асоциациите по ВиК и бяха дадени разяснения. Втората среща е по покана на Областен 

управител на област Разград, за обмяна на добри практики, на служителите на 

асоциациите по ВиК. Същата е проведена на 22 и 23.12.2017 г в град Разград. 

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 
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Тоня Донева 
Главен секретра на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД”, 
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