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ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ ВиК“ ООД РУСЕ

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: работата на Асоциацията по водоснабдяване и канализация – Русе
За периода от месец януари до месец юни 2015 година.

През изминалия период /от началото на 2015 година до края на месец юни/ бяха
извършвани дейности, свързани с организационното укрепване на асоциацията, приемане на
първия целогодишен бюджет, синхронизиране на работата и изпълнение на указанията на
Министерството но регионалното развитие и благоустройството, материално-техническото
осигуряване на асоциацията, подготвителни действия по провеждане на конкурсите, предвидени в
Правилника, административно обезпечаване на изпълнението на задълженията и дейностите и др.
Безспорно най-значимото събитие в работата на асоциацията през този период е
провеждането на заседанието на Общото събрание на асоциацията на 11.03.2015 година.
Значимостта му се определя от взетите решения по обсъжданите въпроси по дневния ред, сред
които: приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2014 година, приемане на отчета за
работа на асоциацията през 2014 година, приемане на бюджета за 2015 година, приемане на
решение за принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и за предоставяне на ВиК услуги на на
потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор – „ВиК“ ООД – Русе и
приемане на решение по други текущи въпроси.
В съответствие с планираните дейности през месец февруари беше прието
имущество, с което се осигурява в голяма степен функционирането на асоциацията.Определените

две стаи на етаПоддържаха се ползотворни връзки със служителите от други асоциаций в
областите, Видин, Смолян, Разград , Търговище, Враца, Шумен и Кърджали, като се обменяха
мнения и виждания по възникнали проблемни ситуаций в процеса на работа.
ж пети в сградата на Областната администрация – Русе бяха оборудвани с офис мебели,
достатъчни за нормална работна дейност. В техническо отношение предоставените три броя
компютри и един преносим такъв задоволяват изцяло необходимостта от такива средства. Извън
тях беше получена и многофункционална машина със скенер и принтер. Към момента получената
техника работи добре, като се наложи само една намеса на обслужващата фирма по отношение на
повреда в принтиращото устройство. Съставени са необходимите документи за приемане на
техническото и офис оборудването, като всички те, във вид на договори, протоколи и др., се
съхраняват в отделна папка при главния секретар.
За подпомагане и улесняване на служителите беше предоставен пакет от информационни
материали по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, съдържащ сборници с нормативни
документи, правилници, учебни помагала, указания и други документи.
В началото на април ни беше изпратен за обсъждане проект на договора между
асоциациите и ВиК операторите. Същият беше препратен от наша страна на Управителя на „ВиК“
ООД – Русе и на всички общини за за да изкажат своите мнения и съображения. Проведе се и
отделна среща с г-н Савов за изясняване на позициите ни по отделните текстове на договора,
след което беше изготвен отговор до МРРБ с нашето становище за принципно одобрение и
съгласие с предложения проект, като бяха мотивирани и няколко забележки за промени в отделни
текстове.За наше съжаление нито една от общините не изрази в свои отговор свое мнение или
съображение по бъдещия договор.
През месец май и началото на юни бяха положени необходимите усилия за установяване
на правилата за администатината дейност в асоциацията според изискванията на получените
документи от Министерството но регионалното развитие и благоустройството. Във връзка с това
бяха издадени две заповеди относно функционирането на деловодната система и заповед за
утвърждаване ва Вътрешни правила за организацията на работа, трудовия ред и работната заплата
в асоцииацията по ВиК – Русе . Утвърдени бяха и длъжностните характеристики на служителите в
асоциацията – главен секретар, финансов експерт и ВиК експерт.
Изпълнявани бяха и други текущи задачи, възлагани от МРРБ , като: участие в
проведеното анкетиране за степента на изпълнение на проекта „Подкрепа на реформата в отрасъл
ВиК“, работни срещи с експерта от МРРБ г-н Я.Димитров по въпросите за оформяне на
програмните продукти за приложенията към договора с оператора, регисъра за активите,
регистъра за жалби, сигнали и предложения на потребителите и други.
През последния месец съвместно със служители на Областната администрация се
извършиха необходимите действия по процедурата за провеждане на конкурси за заемане на
длъжностите по щатното разписание на асоциацията, като към момента са обявени такива за
главен секретар и експерт по ВиК. Обявяването на конкурс и за длъжността финансов експерт е
свързана както с натовареността на дейността към момента, така и осигуряването на достатъчен
финасов ресурс за възнаграждение по трудово правоотношение.

Трябва да се отбележи, че изпълнението на някои от задачите и решаването на част от
проблемите би било много по-трудно без съдействието на експертите от Дирекция
„Водоснабдяване и канализация“ на МРРБ, които са проявявали необходимото разбиране и
коректност.
Към момента
нямаме отговор по един принципен организационен и
административен въпрос, а именно: при продължително наложило се отсъствие на Председателя
на асоциацията кой ще може да изпълнява неговите функции. Този въпрос е поставен от нас на
вниманието на юристите от МРРБ и очакваме становище в рамките на действащите текстове на
Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация или чрез промени в тях.
Служителите на асоциацията поддържат необходимите контакти с кметовете или други
представители на общините по въпросите, свързани с водоснабдителната и канализационната
система, по уточняване собствеността на активите и тяхното правилно включване в списъците за
разпределителните протоколи - и на по-късен етап - в приложение 1 на договора между
асоциацията и оператора, а така също и по други възникващи в процеса на работата проблеми.
На принципно и колегиално ниво са взаимаотношенията на асоциацията с ръководството
на настоящия и бъдещ /според решението на общото събрание от 11.03.2015 година/ оператор –
„ВиК“ ООД – Русе. Отношения на такова принципно нива са особено важни предвид
предстоящото подписване на договор между асоциацията и оператора.
Поддържаха се ползотворни връзки със служителите от други асоциаций в областите,
Видин, Смолян, Разград , Търговище, Враца, Шумен и Кърджали, като се обменяха мнения и
виждания по възникнали проблемни ситуаций в процеса на работа.
През периода всички поставени задачи и указания бяха изпълнени по начин, съобразен
изцяло с действащите нормативни документи, като беше проявена необходимата отговорности
настойчивост за решаване на възникващите проблеми в процеса на работа.
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