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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД – гр. МОНТАНА
ЗА 2018 ГОДИНА
от Росен Иванов Белчев – Областен управител на област Монтана
и Председател на Асоциация по ВиК Монтана
Отчетът за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр. Монтана е изготвен в изпълнение на чл. 198в, ал.5,
т. 5 от Закона за водите и чл. 16, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация. С Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството са обявени обособените територии
на действие на ВиК операторите, като в т. 26 са очертани границите на Обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана, обхващаща териториите на
10 общини (община Бойчиновци, община Брусарци, община Вълчедръм, община Вършец,
община Георги Дамяново, община Лом, община Медковец, община Монтана, община
Чипровци, община Якимово) от общо 11 на територията на област Монтана (без община
Берковица).
През отчетната 2018 година Общото събрание на Асоциацията заседава при
непроменено разпределение на гласовете на 2 (две) заседания – едно редовно и едно
извънредно, както следва:
I. Редовно заседание на Общото събрание е проведено на 28.02.2018 г., на което са
приети следните решения:
По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема отчета
за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация” ООД, град Монтана за 2017 г.
По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема отчета
за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2017 г.
По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема
бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД, град Монтана за 2018 г.
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По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана одобрява
Проект на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и
съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2018 г., които са
договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по
водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора ВиК ООД, гр. Монтана.
По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана одобрява
Проект на обобщена инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и
съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост за периода 2016-2030
г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията
по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора ВиК ООД, гр. Монтана.
II. Извънредно заседание на Общото събрание е проведено на 31.10.2018 г., на което са
приети следните решения:
По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана приема
решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
Водоснабдяване и Канализация за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциация по ВиК – Монтана за 2019 г. в размер на 15 000 лева, а размера на
общинските вноски се определят въз основа приетата препоръчителна вноска на държавата.
По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана одобрява
предложение за подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и
съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2019 г., които са
договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по
водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора „ВиК“ ООД, гр. Монтана.
През отчетния период в АВиК Монтана са обработени множество жалби и сигнали,
подадени от потребители, или изпратени по компетентност от други институции и са
извършени

проверки

на

място.

На

интернет

страницата

на

Асоциацията:

http://oblastmontana.org/index.php?newsid=1662 се поддържа и актуализира в координация с
обслужващия ВиК оператор „Регистър на клиентските жалби“.
През месец март 2018 година, с помощта на общините – членове на Асоциацията е
събрана и предоставена изисканата от МОСВ информация за изпълнение на мерки, предвидени
в Плановете за управление на речните басейни, в т.ч. във ВиК сектора, реализирани през 2017 г.

3400, Монтана, пл. „Жеравица“ 1
тел.: 096 399 135; e-mail: avik_montana@montanabg.org

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГРАД МОНТАНА

и планираните дейности за 2018 г. Представител на АВиК Монтана участва в постоянно
действаща междуведомствена работна група към МОСВ, сформирана във връзка с
необходимостта от създаване на организация и подобряване на координацията за изпълнение на
ангажиментите на страната като държава членка, произтичащи от Директива 91/271/ЕИО за
пречистване на градските отпадъчни води.
През месеците ноември и декември 2018 година служителите на Асоциацията участват в
междуведомствени комисии, съвместното с публичните собственици на ВиК активи в обхвата
на обособената територия и оператора „ВиК“ ООД, гр. Монтана за отчитане на инвестициите,
извършени от обслужващия оператор през 2018 година, които са договорени като част от
задължителното ниво по сключения договор с АВиК Монтана и дължимата престация от ВиКО.
Размерът на отчетените и приети инвестиции с характер на ПДС и ПОС, извършени от ВиК
оператора през 2018 г., е 678 987,86 лв. без ДДС (814 785,44 лв. с ДДС).
През 2018 година служителите на Асоциацията вземат участие в семинари, обучения,
обмяна на опит и добри практики за надграждане капацитета на служителите, ангажирани в
отрасъл ВиК, свързани с прилагане на актуалната нормативна, договорна и регулаторна рамка в
отрасъл ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК системите и услугите по проект
„Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”,
изпълняван от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

С уважение,

Росен Белчев /п/ /п/
Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяванеи Канализация“ ООД, гр. Монтана
изготвил: Галина Григорова, гл. секретар на АВиК Монтана /п/
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