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ИНФОРМАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД – РУСЕ В
ОРГАНИЗИРАНИТЕ И ПРОВЕДЕНИ ОТ МРРБ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ,
ПРЕПОРЪКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ С ПОДОБЕН
ХАРАКТЕР
I.
Главният секретар и финансовият експерт на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе /Асоциацията по ВиК – Русе/ имат
активно участие, като членове на определената втора обучителна група за АВиК, в обученията
организирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ като
бенефициент изпълняващ проект „Подпомагане на ефективността, управлението и
институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна
среда 2014 – 2020 г.“ по обществена поръчка с предмет „Укрепване на капацитета на
заинтересовани страни в отрасъл ВиК с четири обособени позиции“, като по Обособена
позиция № 1: „Дефиниране, организиране и провеждане на обучения 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“ с изпълняван договор за обществена поръчка, сключен между
МРРБ и ДЗЗД „Обединени обучения Европа МРРБ“, по 8 квалификационни теми в следния
график за учебна зала на хотел „Акорд“ в гр. София:
Тема № 1: „Ключови компетентности – ефективно управление на хората и времето и
ефективно лидерство; етика, социални отношения, ефективни преговори и управление на
риска“ - от 30.01. до 01.02.2019 г.;
Тема № 2 – „Приложима правна рамка във водния сектор и екологично законодателство в
областта на околната среда“ – от 27.03. до 29.03.2019 г.;
Тема № 5 – „Управление на проекти“ – от 17.04. до 19.04.2019 г.;
Тема № 3 – „Контрол и мониторинг на договорите между асоциациите по ВиК и ВиК
операторите. Договорни показатели за качеството. Бизнес планиране. Регулаторни показатели
за качеството. Ценообразуване“ – от 03.06. до 05.06.2019 г.;
Тема № 4 – „Инвестиционен процес. Проектиране и строителство на ВиК инфраструктура в
съответствие със ЗУТ и ФИДИК“ – от 17.07. до 19.07.2019 г.;
Тема № 6 – „Финансово счетоводно управление на ВиК услугите в отрасъл ВиК.
Осчетоводяване на публичните активи, прилагане на международни счетоводни стандарти“ –
от 03.09. до 05.09.2019 г.;
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Тема № 7 – „Планиране развитието на ВиК инфраструктурата. Регионални генерални планове
за ВиК. Регионални ПИП за ВиК.“ – от 18.09. до 20.09.2019 г.;
Тема № 8 – „Функциониране на ВиК системите и съоръженията. Инженерни
предизвикателства пред отрасъл ВиК“ – от 25.11. до 27.11.2019 г..
Проведените до момента обучения по пет от темите са посетени без отсъствия от
двамата служителя.
II.
В рамките на изпълнявания от МРРБ проект „Подпомагане на ефективността,
управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна
програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, са заложени и шест събития с по един представител
от асоциациите по ВиК, в т.ч. две демонстрации на добри инженерни практики и изготвяне на
ВиК инсталации, макет, 3D визуализация и ВиК елементи, свързани с функционирането на
ВиК инфраструктурата и ВиК услугите, която се представя в четири обособени територии в
страната. Организацията на събитията се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейски
структурни и инвестиционни фондове с бенефициент МРРБ и 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“.
Главният секретар на Асоциацията по ВиК – Русе взема участие в:
- демонстрационните практики - първата проведена на 12.07.2018 г. в с. Шейново,
община Казанлък, област Стара Загора и свързана с представяне на методи за намаляване на
загубите на вода във водоснабдителните системи и втората - проведена на 04.10.2018 г. в град
Благоевград, свързана с представяне на подходи за обезвреждане и оползотворяване на утайки,
получени при пречистване на градски отпадъчни води в агломерация с над 2000 еквивалент
жители.
- представяне на музейни експозиции на 14.03.2019 г. в гр. Пазарджик; на 21.05.2019 г. в
гр. Стара Загора и на 13.06.2019 г. в гр. Варна
В рамките на Проекта, в предвидените работни посещения за обмяна на опит и
запознаване с добрите практики в страна членка на ЕС, свързани с експлоатацията и
развитието на ВиК инфраструктурата, както и предоставянето на ВиК услуги, изпълнявани по
договор за обществена поръчка № РД-02-29-106/28.03.2018 г. и сключен между МРРБ и ДЗЗД
„Център за квалификация в отрасъл ВиК“, главният секретар на Асоциацията по ВиК-Русе
участва в проведеното от 24.10. до 26.10.2018 г. работно посещение в град Атина, Република
Гърция.
III.
Участие на служител от Асоциацията по ВиК – Русе има и в частта от Проекта,
включваща организиране и провеждане на шест семинара за надграждане капацитета на
служителите в отрасъл ВиК и за прилагане на актуалната нормативна, договорна и
регулаторна рамка в отрасъла, изпълнявана по договор за обществена поръчка № РД-02-29118/12.04.2018 г., сключен между МРРБ и ДЗЗД „Воден обучителен център“, провеждани в
Университета за национално и световно стопанство в гр. София, по следните теми и график:
Тема № 1 – „Предоставяне на ВиК услуги – приложима нормативна уредба, бизнес планиране,
ценообразуване“ – 25.06.2018 г.;
Тема № 2 – „Качество на питейната вода и постигане на съответствие с приложимото
българско и европейско законодателство“ – 15.10.2018 г.;
Тема № 3 – „Осигуряване на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистване на
градските отпадъчни води и избягване на прекомерни разходи при изграждане, поддържане и
стопанисване на канализационната инфраструктура и съоръжения за пречистване на
отпадъчни води“ – 22.02.2019 г.;
Тема № 4 – „Финансови инструменти за развитие на ВиК инфраструктурата“ – 24.04.2019 г..
IV.
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участие и в проведения на 19.04.2019 г. в зала „Европа“ на хотел „Рамада София сити Център“
семинар на тема „Изготвяне на оценка на публични ВиК активи“, с цел обявяване на междинни
резултати от текущата актуализация на стойността на публичната ВиК инфраструктура и
следващите се стъпки в този процес, по повод изпълнявания от МРРБ проект „Подпомагане
на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния
фонд и договор за обществена поръчка № РД-02-29-41/30.01.2018 г. с предмет: „Подпомагане
на МРРБ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и
постигнатите резултати за обособена позиция № 1 – „Подпомагане регионалното
инвестиционно планиране в отрасъл ВиК“ и изпълнявания договор № РД-02-29-310/05.09.2018
г. подписан между МРРБ и ДЗЗД „Дружество за оценка на ВиК активи“ с предмет „Изготвяне
и оценка на ВиК активи, публична държавна и публична общинска собственост“.
В края на приключил курс от обучения, участвалите служители от Асоциацията по ВиК
– Русе следва да получат Удостоверения за професионална квалификация.
Изхождайки от набрания опит от участие в проведените до сега обучения, считаме, че
такива обучения за служителите от Асоциациите по ВиК са належащи, от гледна точка на
настъпили промени в нормативната база, на уеднаквяване действията на асоциациите в
страната по едни и същи въпроси, на методологична нормативна обосновка по конкретни
дейности и др. Има какво да се подобри и в общата организация на обученията, най-вече в
своевременното обявяване на датите за обучение и в срочността на възстановяване на
доказаните направени разходи от участниците.
Обученията и методологията за асоциациите са удачни в синхрон с подобни и за ВиК
операторите. В момента много са примерите за разминаване на мненията по едни и същи
въпроси между асоциациите, между ВиК операторите и между асоциация и ВиК оператор за
обособена територия. Унификация на работата в страната, чрез обучение и методология е
според нас, удачен път за развитие на ВиК сектора, като се наблегне повече на практическото
решаване на възникнали, общо касаещи асоциациите въпроси.

ПЛАМЕН СПАСОВ
/П/
Главен секретар на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД-Русе
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