ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ’’ЕООД, ГР. ЯМБОЛ

През изминалата 2018г. продължиха дейностите започнали през 2017г. През
отчетния период 01.2018г. – 12.2018г. беше свикано едно редовно заседание на
Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация, гр. Ямбол.
Проведени са работни срещи между, както следва:
Представители на ВиК оператора и експерти от община Елхово и община
Болярово.
Работна среща между служители на асоциацията, зам.-министър на МРРБ
Малина Крумова с общини, членове на АВиК, Ямбол , ,,Водоснабдяване и
канализация’’ ЕООД, гр. Ямбол и представители на Обединение ,,Тракийска вода
2015’’.
Работна среща между служители на АВиК и представители на ДЗЗД ,,Дружество
за оценка на ВиК активите’’.
Направени бяха проверки по подадени към ВиК оператора жалби.
Служителите на АВиК участваха в семинри, демонстрации и обучения насочени
към повишаване на тяхната квалификация.
Проведени заседания на Общото събрание на ,,Асоциация по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
,,Водоснабдяване и канализация’’ЕООД, гр. Ямбол:
На 27.02.2018г. бе проведено редовно заседание при предварително обявен
дневен ред. Присъстваха Председателя на Асоциацията – Областен управител на област
Ямбол, представители на община Ямбол, община Елхово, община Стралджа и
управителя на ,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол.
Съгласно чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, заседанията се провеждат, ако на тях
присъстват представителите на държавата и общините, които притежават не по-малко
от две трети от всички гласове в общото събрание. В тази връза беше установен
кворум.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’
ЕООД, гр. Ямбол за 2017г.

Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и
канализация’’ ЕООД, гр. Ямбол за 2017г.
Точка 3. Разглеждане и приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД, гр.
Ямбол за 2018г.
Точка 4. Разглеждане и приемане на подробна инвестиционна програма на
,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД, гр. Ямбол за 2018г.
РЕШЕНИЯ:
По точка 1 от дневния ред :
Общото събрание на Асоциацията приема годишния отчет за дейността на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и
канализация’’ ЕООД, гр. Ямбол за 2017г.
По точка 2 от дневния ред :
Общото събрание на Асоциацията приема отчет за изпълнение на бюджета на
АВиК, Ямбол за 2017г.
По точка 3 от дневния ред :
Общото събрание на Асоциацията приема бюджет на АВиК, Ямбол за 2018г.
По точка 4 от дневния ред :
Общото събрание на Асоциацията приема Подробна инвестиционна програма на
,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД, гр. Ямбол за 2018г.
Вътрешно организационни дейности:
През 2018г. подновихме договор с ,,А1 България’’ЕАД, Служба по трудова
медицина ,,Индустриална стопанска асоциация’’Ямбол, ,,Български пощи’’ЕАД,
Договор за предоставяне на услугата за онлайн банкиране с Уни Кредит Булбанк АД,
Договор за извършване на абонаментен сервиз и съпровождане на Информационна
система за управление на документооборота с ,,Микси’’ООД. Сключихме граждански
договор за поддръжка на софтуер и хардуер на АВиК, Ямбол.
Подадохме уведомление в Комисията за защита на лични данни.
Подновихме декларация в АОП.
Продължаваме да водим Регистър за клиентски жалби и Регистър за реализирана
ВиК инфраструктура финансирана по европейски програми.

Съгласно разпоредбите на чл.20 от Закона за статистиката, Асоциация по ВиК,
Ямбол представи в Националния статистически институт и Национална агенция по
приходите – Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия за 2017г. –
Приложение 2, а съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
подаде в НАП – Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО.
На 02.04.2018г. съгласно разпоредбите на Закона за здреавословни и безопасни
условия на труд, Асоциация по ВиК, Ямбол, подаде Декларация по чл. 15 от Закона за
здреавословни и безопасни условия на труд за 2017г. в Изпълнителна агенция ,,Главна
испекция по труда’’ Дирекция ,,ИТ’’- Ямбол
Проведени работни срещи:
-На 20.02.2018г. организирахме и проведохме работна среща между заместник –
министър на Регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, Областен
управител в качеството му на Председател на Асоциация по ВиК, Ямбол, кметове на
общини – членове на Асоциация по водоснабдяване и канализация, Ямбол, Обединение
,,Тракийска вода 2015’’ и ,,Водоснабдяване и канализация’’ЕООД гр. Ямбол във
връзка с разработването на регионални прединвестиционни проучвания, които са в
основата на проектите за финансиране на ОП ,,Околна среда’’.
- Служители на АВиК, Ямбол взеха участие в междуведомствена работна група
по инициатива на МОСВ за изготвяне на график за постигане на съответствие с
изискванията на Директива 91/271/ЕИО (Директивата на ГПСОВ).
-На 03.05.2018г. организирахме и проведохме среща с представители на ВиК
оператора във връзка с актуализация на списъка на предадените активи публична
общинска собственост (ПОС) към община Елхово и Община Болярово.
-На 14.11.2018г. организирахме и проведохме работна среща между ДЗЗД
,,Дружество за оценка на ВиК активи’’ с АВиК, Ямбол и ,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол, във
връзка със събиране на необходимата информация, с цел изготвяне на оценка на ВиК
активите ПОС и ПДС в рамките на проект, Подпомагане на регионалното
инвестиционно планиране в отрасъл ВиК.
Жалби
-На 11.05.2018г. в деловодството на АВиК, Ямбол постъпи писмо от управителя
на ,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол с искане за извършване на съвместна проверка по подадена
жалба, във връзка с наводнение в резултат на теч причинен от уличен водопровод в
къща в с. Скалица общ. ,,Тунджа’’област Ямбол.
По съответната жалба АВиК, Ямбол съвместно със служители на ,,ВиК’’ЕООД
и служители на община ,,Тунджа’’ извършиха проверка.
-На 17.07.2018г. в деловодството на АВиК, Ямбол постъпи сигнал за
замърсяване на река Тунджа край гр. Сливен и гр. Ямбол.

Във връзка с това, беше изпратено писмо до РИОСВ - Стара Загора, Басейнова
дирекция ,,Източнобеломорски район’’, Българска агенция по безопасност на храните и
,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол за проверка и становище.
Жалбоподателя бе уведомен за резултата от направените проверки от
съответните институции.

-На 23.10.2018г. в деловодството на АВиК постъпи жалба за теч на вода в
с.Скалица община ,,Тунджа’’. Служители на АВиК, съвмесно със служители на
,,ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол и служители на община ,,Тунджа’’ направиха проверка на
място, като за това писмено бе уведомен жалбоподателя.
Семинари и обучения
Във връзка с повишаване на квалификацията на служителите в АВиК, Ямбол
бяха проведени семинари, демонстрации и обучения, на които присъстваха служители
на АВиК.
-По покана на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
служител на АВиК участва в демонстрация на инженерна практика за намаляване на
загубите на вода във водоснабдителните системи. Министерство на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) изпълнява проект „Подпомагане на
ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”. Проекта е
финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. ’’ (ОПОС 2014-2020
г.).
Демонстрацията се проведе в с. Шейново, община Казанлък, област Стара
Загора.

-По покана на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
служители на АВиК участваха в семинар на тема „Качество на питейната вода и
постигане на съответствие с приложимото българско и европейско законодателство’’.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) изпълнява
проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в
отрасъл ВиК”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.’’
Организацията на събитията се изпълнява по договор за обществена поръчка № РД-0229-118/12.04.2018 г., сключен между МРРБ и ДЗЗД „Воден обучителен център’’.
Семинарът се състоя в УНСС, гр. София.

-По покана на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
служител на АВиК участва в демонстрация на инженерна практика за обезвреждане и
оползотворяване на утайките, получени при пречистването на градски отпадъчни води.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) изпълнява
проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в
отрасъл ВиК” Проекта е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 20142020г.’’ Организацията на събитията се изпълнява по договор за обществена поръчка №
РД 02-29-107/28.03.2018 г., сключен между МРРБ и ДЗЗД „Център за квалификация в
отрасъл ВиК“.
Демонстрацията се проведе в град Благоевград.
- По покана на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
наш служител участва в работно посещение за обмяна на опит и добри практики в
страна членка на ЕС, свързани с предоставяне на ВиК услугите. Министерство на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) изпълнява проект „Подпомагане
на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”
Проекта е

финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. ”

Организацията на събитията се изпълнява по договор за обществена поръчка № РД 0229-106/28.03.2018 г., сключен между МРРБ и ДЗЗД „Център за квалификация в отрасъл
ВиК“.
Работното посещение беше в град Атина, Република Гърция.

Отчетът за дейността на Асоциация по ВиК е изготвен в изпълнение на чл.198 в,
ал.4, т.10 от Закона за водите във връзка с чл. 16, т. 3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите водоснабдяване и канализация.

ДИМИТЪР ИВАНОВ

(П)

Председател на ,,Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от ,,ВиК’’ ЕООД-Ямбол’’

