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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената  

територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич за 2014 г. 
 

 

 

В изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 16, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, предоставям на вниманието Ви Годишния отчет за дейността на 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана 

от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич за 2014 година. 

 

В началото на 2014 г. приключи процедурата по изготвяне и представяне на 

списъците на ВиК системите и съоръженията по смисъла на чл. 13, чл.15 и чл.19 от 

Закона за водите, намиращи се на обособената територия, които не са включени в 

активите на търговските дружества – ВиК оператори с държавно и/или общинско 

участие. От всяка община бяха изготвени и изпратени до Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, списъци - образци на ВиК системите и 

съоръженията, находящи се на територията й, които не са вписани в баланса на “ВиК” 

ЕООД, гр. Добрич. 

Разкрита беше банкова сметка на Асоциация по ВиК – Добрич в „УНИКРЕДИТ  

БУЛБАНК” АД КЛОН ДОБРИЧ, съответно изпратена на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството с писмо с изх. № РР-12-29 от 19.11.2014 г. и приложена 

към материалите по дневния ред на Общото събрание за членовете му. 

Извършена беше процедура по вписване в регистър БУЛСТАТ на промени в 

регистрацията на Асоциация по В и К - Добрич. 

На 10.12.2014 г. в сградата на Областна администрация Добрич се проведе 

редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и 

Канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, гр. Добрич при 

следния дневен  ред: 

1. Приемане от Асоциацията по ВиК на Бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич за 

2014 г. като определеният размер на вноската за държавата е в размер до 2000 лв.  

2. Приемане от Асоциацията по ВиК на Бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич за 

2015 г. като определеният размер на вноската за държавата е в размер на 10 000 лв.  
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3. Други. 

След обсъждания, разисквания и провело се явно гласуване, Общото събрание 

на Асоциацията взе следните решения: 

1. По т.1 от дневния ред с 6 гласа „за” членовете на общото събрание на Асоциацията 

по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК” 

ЕООД, гр. Добрич приеха Бюджет за 2014 година. 

 

2. По т.2 от дневния ред с 6 гласа „за” членовете на общото събрание на Асоциацията 

по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК” 

ЕООД, гр. Добрич приеха Бюджет за 2015 година. 
 

3. По т.3 от дневния ред се отправи въпрос към МРРБ, в какъв срок ще се достигне, 

съгласно чл.198о и чл.198п от Закона за водите до възлагане на Договор на ВиК 

оператор на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация  на ВиК 

системи в съответната община, като се има предвид, че в настоящия момент липсата 

на договор, по смисъла на горепосочените разпоредби не дава възможност на 

общината да упражнява контрол и да изисква от В и К оператора да изпълнява 

отговорностите по Закона за водите, а именно задълженията на ВиК оператора по 

експлоатацията, поддръжката и реконструкцията на ВиК системите и съоръженията 

и инвестиционните задължения на оператора по изграждане на нови ВиК системи и 

съоръжения.  

С наше писмо с изх. № РР-12-29 от 12.12.2014 г. до Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството, Министъра на околната среда и водите и 8-те Общински 

съвета на общините – членове в Асоциацията са изпратени копия от протокола от 

заседанието на Общото събрание. 
 

През м. декември 2014 г. беше закупен счетоводния софтуерен продукт.  

Областна администрация Добрич има готовност за предстоящото получаване и 

заприходяване в баланса на Асоциацията на оборудването и обзавеждането, закупени 

от МРРБ в рамките на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, финансиран по 

Оперативна програма Околна среда.  

 

 

 

 

Д-Р МАРГАРИТА НОВОСЕЛСКА 

Областен управител на област Добрич и  

Председател на Асоциация по ВиК на обособената  

територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич 
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