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Отчетен доклад 
на Управителния съвет 

за дейността на Българската асоциация по водите през 2018 г. 

 

I. Въведение 
Настоящият Отчетен доклад е изготвен във връзка с редовното годишно Общо събрание 

на Сдружение „Българската асоциация по водите – БАВ“. То се провежда съгласно чл. 18 (3) 

от Устава на БАВ, който определя, че Общото събрание се свиква от Управителния съвет най-

малко на 1 година.  

Съобразно чл. 18 (5) събранието е свикано с покана, обявена на страницата на 

Сдружението в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ на 01.03.2019 г. и поставена на 

мястото за обяви в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ 

в същия ден.  

През изминалата 2018 г. Управителният съвет, с мандат до 24.04.2018 г., който беше 

преизбран с мандат до 24.04.2022 г., се придържаше неотлъчно към основната цел на 

организацията – да подпомага свободната професионална дейност на всеки член и да 

съдейства за решаване на проблемите на водоснабдяването, канализацията, пречистването на 

природните и отпадъчните води, ефективното използване на водните ресурси и опазването на 

околната среда в страната. 

2018 г. бе важна за БАВ с оглед на това, че през нея: 

• Сдружението се пререгистрира чрез вписване в регистъра на юридическите лица 

с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на юридическото лице с 

нестопанска цел, съобразно изискванията на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

• Уставът на Сдружението бе променен, така че да се даде възможност БАВ да 

осъществява допълнителна стопанска дейност – пряко или чрез еднолични 

търговски дружества (ЕООД); 

• Бе създадена дъщерна фирма „БУЛАКВА Стандарт“ ЕООД с предмет на дейност: 

„Извършване на дейности по сертификация и контрол на строителни продукти за 

влагане в строежи при изграждане на водоснабдителни и канализационни системи 

и съоръжения, както и съоръжения, мрежи и елементи на техническата 

инфраструктура в Р. България, както и други дейности, незабранени със закон, 

като дейностите, за които е необходим лиценз и/или специални разрешения, ще 

бъдат упражнявани след получаването им“. 

За водния сектор 2018 г. може да се отличи с: 

• Приключване работата по Регионалните прединвестиционни проучвания /РПИП/, в 

частта им свързана с агломерациите над 10 000 екв. жители, за 14 области в страната, 

което е предпоставка ВиК операторите в тези райони да кандидатстват за 

безвъзмездно финансиране от ОП „Околна среда“ и да започнат процеса за определяне 

на подизпълнители. Предвижда се да се изградят 19 пречиствателни станции за 

питейни и отпадъчни води, близо 1300 км водопроводи и канализация, 146 помпени 

станции и други съоръжения в 51 населени места. 

• Подписването на анекси към договорите за стопанисване, поддръжка и експлоатация 

на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги, с което на практика се постига окрупняване на ВиК оператора 

на територията на още шест области в страната – Хасково, София-област, Габрово, 
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Велико Търново, Търговище и Плевен. Това е предпоставка да започне работа по 

изготвяне на РПИП за тези области. 

• Народното събрание гласува промени в Закона за водите, с които се създаде Държавно 

предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“ (ДПУСЯ), което трябва да е 

отговорно за „комплексно управление на язовирите – публична и частна държавна 

собственост. На общините се даде тримесечен срок да заявят, дали могат да се грижат 

за водоемите си, и ако не могат да ги прехвърлят на държавата. Броени дни след като 

на 3 юли промените бяха публикувани в „Държавен вестник“, правителството реши 

да възложи на Държавната консолидационна компания /ДКК/ да осъществи 

необходимите ремонти на язовирите. И веднага отпусна 500 млн. лв., които ще се 

използват за целта чрез увеличение на капитала на ДКК. Приоритет в тази задача на 

ДКК ще са 414 водоема, които са за авариен ремонт. 

БАВ активно участва в повечето текущи процеси в сектора с представители в работни 

групи и изготвяне на писмени становища по конкретни въпроси. 

През целия отчетен период БАВ беше търсен за партньор от държавните институции, 

други неправителствени организации, международни организации и търговски 

представителства на чуждестранни посолства, големи и утвърдени компании на българския 

пазар, както и от нови фирми и индивидуални лица.  

Въпреки ограничения ресурс на организацията, на всички членове, кандидат-членове и 

партньори бе обърнато необходимото внимание и оказано съдействие по специфични въпроси. 

II. Организационно състояние на БАВ 
Към 1 януари 2019 г. в Българската асоциация по водите членуват общо 388 членове, от 

които 92 корпоративни (включително 36 ВиК дружества) и 296 индивидуални членове. Към 

дата на изготвяне на доклада, членски внос за 2018 г. са заплатили 60 корпоративни членове и 

131 индивидуални члена. От най-големите корпоративни членове, членски внос не са 

заплатили „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „Джи 

Пи Груп“ АД. 

През отчетния период в БАВ бяха приети 2 нови корпоративни члена. Същевременно 

някои дългогодишни членове напуснаха официално организацията с аргумент, че не оперират 

вече на българския пазар и/ или имат финансови затруднения. Има и корпоративни членове 

(9), които все още не са заплатили годишния си членски внос за 2017 г. и 2018 г., което поставя 

тяхното членство под въпрос.  

Независимо от този факт, спокойно може да заявим, че фирмите, опериращи във водния 

сектор у нас, несъмнено оценяват дейността на Асоциацията като представително, 

авторитетно и престижно средище на професионалисти в областта на техните интереси и 

сфера на дейност. Очакванията на нашите корпоративни членове определено са свързани и с 

възможностите за полезни контакти с български и чуждестранни експерти, учени, отговорни 

държавни администратори, фирми, организации и ведомства, ангажирани във водния сектор, 

за чието реализиране БАВ е естественият и авторитетен медиатор. От своя страна, 

корпоративните членове са “гръбнакът” на Асоциацията, без чиято финансова поддръжка 

нейната дейност би била невъзможна.  

Традиционно голям и преобладаващ е броят на индивидуалните членове на Асоциацията. 

През изминалия отчетен период 30 души се присъединиха към организацията. Има голям брой 

индивидуални членове, които не са заплащали членският си внос от 2016 г – 53 и такива от 

2017 г. –29 и са застрашени от изключване съгласно чл. 19 т. 2 от устава на организацията. 

Управителният съвет и оперативното ръководство на БАВ полагаха всички усилия членовете 

на Асоциацията да намират в нейно лице една благоприятна професионална среда, предлагаща 

актуална информация, полезни контакти и професионална подкрепа. 
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През отчетния период, текущата организационна дейност на БАВ бе осъществявана от 

нейния офис, съгласно установеното разпределение на компетенциите на неговия състав: 

• Председател – инж. Иван Иванов (на нещатна длъжност), избран от ОС на БАВ на 

24.04.2018 г. за четвърти пореден мандат;  

• инж. Александър Маринчев – Директор-организация в Дирекция „Знак за 

качество“ (до юни 2018 г., след което Управител на „БУЛАКВА стандарт“ ЕООД); 

• Виолета Михайлова –Мениджър „Връзки с обществеността и събития“; 

• инж. Димитър Михалков – Секретар „Международни връзки”; 

• инж. Мариета Иванова– Ръководител „Обучения“; 

• Силвия Тодорова – Координатор проекти (отпуск по майчинство от 22.02.2018 г.) 

• Правда Михайлова–Технически секретар (до 30.06.2018 г., след което излиза в пенсия);  

• Даниела Попова– Счетоводител. 

На доброволен принцип без заплащане Красимир Стоянов изпълнява дейността 

Директор на Центъра за професионално обучение (ЦПО) към БАВ.  

Работата на служителите в офиса на БАВ е много интензивна, изисква желание и 

отдаване, за да бъде свършена професионално. Изказваме благодарност на колегите от офиса 

за тяхната всеотдайна и компетентна работа.  

През 2018 г. бяха проведени 4 редовни заседания на БАВ. Всички заседания се проведоха 

при наличие на необходимия кворум за вземане на решения. Те се провеждаха с необходимата 

периодичност, в отговор на уставното изискване да се свикват най-малко веднъж на три месеца. 

Заседанията на Управителния съвет и през изминалата година протичаха делово, при 

пределно наситен дневен ред и в конструктивен и колегиален дух. На заседанията бяха канени 

и много често присъстваха и членове на Контролния съвет на БАВ.  

Съставът на УС на БАВ към момента се състои от 19 човека. 

III. Финансово състояние на БАВ 
Одобреният от ОС на БАВ бюджет за 2018 г. е изготвен на основание одобрения през 

2017 г. петгодишен бизнес план. Някои от заложените допускания в бизнес плана на БАВ не 

се реализираха, от друга страна възникнаха нови обстоятелства (създаването на дъщерно 

дружество, изпълнението на проекти финансирани с европейски средства), което е в основата 

в разминаването по пера на приходната и разходната част. Въпреки това в основните си 

параметри бюджета бе следван стриктно и изпълнен.  

Трябва да се отбележи, че приходите са по-малко с 27 % от предвидените, което се дължи 

основно на твърде оптимистичните прогнози по всички приходни пера. Част от предвидените 

приходи за 2018 г. ще бъдат реализирани през 2019 г., въпреки това бюджетът, заложен в 

петгодишния Бизнес план на БАВ трябва да бъде ревизиран. 

Направените разходи са с 19% по малки от предвидените. 

Годишният резултат е отрицателен в размер на 16 923,00 лв. след данъци и такси. 

Загубата ще бъде компенсирана след възстановяване на средствата вложени в 

изпълнението на проект WATenERgy CYCLE, изпълняван от БАВ по програма за 

транснационално сътрудничество на Европейския съюз (ЕС) – Interreg V-B „Балкани – 

Средиземно море“ 2014 – 2020 г. 

Приходите от събития и работни посещения, към които причисляваме и приходите 

свързани с провеждането на проект за сравнителен анализ на резултатите на ВиК дружествата 

са най-големи – 31% от всички приходи. Не по-малко важни за стабилното финансово 

състояние на БАВ са приходите от членски внос, чието събиране особено по отношение на 

индивидуалните членове срещаме затруднения.  
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Основният стълб в приходите на БАВ продължават да бъдат колективните членове и най-

вече ВиК дружествата, които като цяло покриват над 60% от членския внос. УС изказва 

благодарност на управителите на ВиК операторите за коректното отношение към 

организацията и съдействието, което оказват не само във финансово отношение, но и с 

активната си позиция по актуални въпроси. 

Приходите от продажба на услуги чрез работата на Дирекция „Знак за качество“ и 

проекта за Бенчмаркинг /Сравнителен анализ/ представляват голямото перо в приходната част. 

Приходите, генерирани от Център за професионално обучение намаляват, което се дължи и на 

положените усилия през годината за изпълнението на проект: „Насърчаване на заетостта във 

водния сектор“ в България, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-

2020 г.“. 

Разходите за осъществяването на събития и работни посещения също са най-голямото 

перо в разходната част. Следват разходите за заплати и осигуровки, в които са постигнати 

значителни икономии спрямо одобрения  бюджет.  

Таблица 1: Финансов отчет за 2018 г. 

 БЮДЖЕТ 2018 г. [лева] ИЗПЪЛНЕНИЕ 2018г. [лева] 

ОБЩО ПРИХОДИ 657 495,29 384 339,00 

ОБЩО РАЗХОДИ 614 957,83 401 422,00 

РЕЗУЛТАТ 42 537,46 (16 923,00) 

 

Таблица 2: Налични средства към 31.12.2017 г. 

в лева 13 453,61 в евро 12 743,61 

 

IV. Дейност на БАВ 

IV.1. АКТИВНА РАБОТА С ИНСТИТУЦИИТЕ  

През отчетния период институциите бяха изключително активни в посока провеждане 

на реформи в сектора. През целия период представители на БАВ участваха в обсъждането на 

различни нормативни документи в това число концепция за изготвяне на Закон за ВиК и 

изменения в Наредба 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.  

Изготвени бяха няколко становища свързани, както с горецитираните документи, така и 

с работата на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, управлението на 

атмосферните води, качеството на използваните материали, Закона за устройство на 

територията и др. 

Чрез своя партньор - Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/, БАВ има 

възможност да участва в Комитет за наблюдение на изпълнението на ОП „Околна среда 2014-

2020 г.“  

Положителен е фактът, че активната страна в търсене на взаимодействие много често 

бяха институциите, които отправяха запитване към нашата организация за мнение още преди 

да е започнал официално процесът по съгласуване на изготвяните нормативни промени. Това 

е доказателство за засилващата се роля на БАВ и признанието й като организация, 

притежаваща силен експертен потенциал.  



 5 

Признание за нашата организация е и участието й в Консултативния съвет в областта на 

проектирането, строителството и инвестиционния процес към министъра на регионалното 

развитие и благоустройството.  

Отзовавахме се редовно и на поканите на КЕВР за обществени обсъждания на 

петгодишните Бизнес планове на ВиК операторите като активно подкрепяме позицията на 

нашите членове.  

IV.2. ПУБЛИЧНОСТ И ПО-ДОБРА ВЪТРЕШНА КОМУНИКАЦИЯ 

С разбирането, че за да бъде търсена и всеобщо призната една организация е необходимо 

тя да бъде добре публично позната и разпознаваема, УС на БАВ и изпълнителното 

ръководство водиха политика на активна работа с медиите. Не бяха отказвани интервюта и 

становища на нито едно запитване, като се даваше възможност на по-широк кръг 

представители на БАВ да участват.  

През периода се запазиха и затвърдиха важни партньорства, които дадоха възможност 

на организацията да оповестява информация по своя инициатива. Такива партньорски 

взаимоотношения имаме с TLL Media (сп. „Инженеринг Ревю“), в-к „Строител“, Ел Медия, 

„Инженер.бг“, „Публик Сървисис“ ООД (сп. Ютилитис) и „ГРАДЪТ Медиа Груп“. 

Всепризнат факт е, че през годините сп. „Булаква“ се утвърди като най-разпознаваемата 

марка на БАВ. През отчетния период бяха издадени 3 броя от списанието, като се запазиха 

неговият формат и тираж (от 500 до 1000 броя). Основно от него членовете и партньорите на 

БАВ могат да проследят в подробности текущата дейност на организацията, да разберат 

гледните точки на ключови лица в сектора и да научат за различни технологични новости и 

тенденции. Списанието се разпространява по абонамент и безплатно за някои институции. 

През 2018 г. трудно набирахме рекламодатели за списанието, което може да се отдаде и на 

неблагоприятната среда предвид липсващите финансови ресурси в сектора. Очакванията през 

предстоящата година в това отношение са по-големи. 

Facebook страницата на БАВ, придобива все по-голяма популярност. Броят на хората, 

които я следват и харесват расте ежемесечно и надхвърли 1200. 

Интернет страницата на БАВ привлича много голям интерес. На нея може да се открие 

актуална информация за всички текущи дейности и събития на БАВ. Тя е източник на 

информация и за значимите събития в сектор ВиК на България. Най-много уникални 

посещения на сайта за 2018 г. са регистрирани през м. март – 9 469. 

Публичността на БАВ неизменно преминава и през успешното организиране на 

конференции и семинари с участието на представители на правителството от най-висок ранг. 

На нашите събития традиционно участват министри и заместник-министри, в това число на 

МРРБ и МОСВ, както и представители на КЕВР. Списъкът на успешно проведените 

конференции и семинари е представен както следва: 

• Годишна среща по Процесен бенчмаркинг,  20-21 февруари 2018 г., Стара Загора; 

• Седмица на водата 16-22 март, част от която – Национална фотоизложба „Изворите в 

България”  и Кръгла маса „Находища на минерална вода – управление, използване и 

потенциал”, 26 март, София; 

• Десета международна конференция БУЛАКВА, 2018 с тема „Инвестиционни 

предизвикателства пред водния сектор”,27-28 март, София; 

• Състезание по откриване на скрити течове и тематичен семинар, 18 април, Търговище; 

• Международно изложение IFAT, 14-17 май, Мюнхен; 

• Дискусионен форум „Подобряване на капацитета на заетите лица във водния сектор в 

България“, 23 май, София; 
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• Работно посещение на експерти от Албания и Косово по проект Бенчмаркинг, 30 май, 

УАСГ, София; 

• Национален семинар „Качество и контрол на питейните води“,12-13юни,Русе; 

• Работно посещение на БАВ по проект „Насърчаване на заетостта във водния сектор“, 

19-21 юни, Будапеща; 

• Национален семинар „Дигитализация и надеждни решения във водния сектор“, 5 юли, 

Банско; 

• Информационни събития по проект „Насърчаване на заетостта във водния сектор“, 15-

27 юли в  градовете София, Враца, Кюстендил, Хасково, Сливен, Велико Търново, 

Шумен 

• Пилотни обучения по проект „Насърчаване на заетостта във водния сектор“, 1- 30 

август в  градовете София, Враца, Кюстендил, Хасково, Сливен, Велико Търново, 

Шумен 

• Втора национална конференция „Оползотворяване утайките от ПСОВ“, 27-28 

септември, Старосел; 

• Конкурс „Най-добра ПСОВ в България“, 28 септември, Пловдив; 

• Девета национална конференция „Намаляване загубите на вода във водоснабдителните 

системи“, 30 октомври, София; 

• Осма национална конференция на БАВ, КСБ и в. Строител „ОП Околна среда и ПРСР 

в периода 2014 – 2020 г.“, 20 ноември. 

Изключително ценно за публичния образ на БАВ е нашето участие и ролята ни в 

организирането, съвместно с Интер Експо Център, на изложението „Вода София“ (от 2019 г. с 

ново име WATERTECHEXPO), което се провежда всяка година. Форумът привлича интереса 

на експертите в областта на водите от цяла Европа, дори от цял свят. Същевременно БАВ е 

партньор и на Международен Пловдивски панаир при организирането на изложението 

АКВАТЕХ, на което участва и със собствен щанд. 

Председателят на БАВ и членове на УС на БАВ участваха с презентации в много 

международни форуми в страната и извън нея.  

В резултат от сътрудничеството с Глобално партньорство по водите - България (GWP-

Bulgaria) БАВ: 

• участва в изготвянето на доклада за ООН и дискусиите относно степента на прилагане 

на индикатора за устойчиво развитие SDG 6.5.1 в България, отнасящ се до 

интегрираното управление на водните ресурси (виж приложението, където БАВ е 

цитиран); 

• осигури през м. юли 2018 г. едноседмично обучение по водите в гр. Варшава на 

четирима представители на младежката секция на БАВ. 

IV.3. РАЗВИТИЕ И АКТИВНО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖКАТА СЕКЦИЯ 

Членовете на младежката секция към настоящ момент се състоят от преподаватели, 

докторанти, млади успешно реализирани хидроинженери и студенти специалност ВиК. 

Председател на младежката секция е ас. инж. Борислав Инджов от Хидротехническия 

факултет към УАСГ. 

Младежите се включват активно в организацията и провеждането на събития на БАВ на 

територията на град София. Секцията провежда три редовни срещи през годината: годишно 

отчетно събрание (ежегодно през м. март), пролетно събрание (обикновено през м. май или м. 

юни) и зимно събрание (обикновено през м. декември). Членове на секцията вземат дейно 

участие с представяне на доклади, техническо сътрудничество и популяризиране на 

младежките научно - приложни сесии по случай честването на „Световния ден на 

водата“ (провежда се през м. март) и националното честване на „Деня на народните 
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будители“ (провежда се през м. ноември), организирани от ХТФ към УАСГ. В двете младежки 

сесии през 2018 г. членове на МС към БАВ представиха 13 доклада.  

През м. март се проведе лекция/дискусия на тема: „Управление на водите на територията 

на Република България“, водена от инж. Младенка Мангезова, старши експерт към Басейнова 

дирекция „Дунавски район", в която бяха засегнати теми като използване на водите, 

разрешителен режим, законодателство в областта на водите (Закона за водите). 

През м. ноември се организира и проведе посещение с опознавателно – образователна 

цел на ПСОВ Разлог и ПСОВ Банско. 

В интернет пространството на Младежката секция бяха публикувани 5 обяви за работа и 

6 обяви за участие в международни НПО. 

Секцията поддържа добри взаимоотношения с Младежката секция към Международната 

асоциация по водите. В резултат от тях често наши представителите са канени да се включат 

в мероприятия, организирани от международната асоциация по водите или се редуцира 

размера на таксите за участие в тях.. 

IV.4. ДРУГИ ИНИЦИАТИВИ 

През 2018 г. наред с традиционните дейности, свързани с организиране на събития, 

подготовка на сп. Булаква и ежедневна комуникация с членовете на сдружението, малкият 

екип на БАВ участва в редица други инициативи с по-малко рутинен характер.  

През 2018 г. бяха проведени 2 обучения и на 20 курсисти, преминали през обученията 

беше дадено Удостоверение по част от професия. 

Темите на курсовете бяха: „Пречистване на води предназначени за питейно - битово 

водоснабдяване“ и „Енергийна ефективност в българския ВиК отрасъл“. И двете обучения се 

провеждат за първи път. Курсовете се проведоха в градовете Габрово и София. Курсът 

„Енергийна ефективност в българския ВиК отрасъл“ е по една от водещите теми на D-LeaP, 

по които се предлага съдействието на DWP.  

Към създадената пред 2013г. Дирекция „Знак за качество на БАВ“ в началото на 2018 

година се подписаха 3 броя договори със следните фирми – производители: „КРАН“ Д.О.О, 

„Пайплайф България“ ЕООД, „Щайнцоиг Керамо“ Н.В. за сертификация на техни строителни 

продукти. През цялата година - 2018г. бяха получени сигнали от 4 общини и съответно ВиК 

оператори по 5 различни проекта – Габрово, Монтана, Русе и Добрич. Бяха тествани тръби на 

склад, все още неположени и тръби от водопроводи в експлоатация. Общо изпитваните 

характеристики за годината са 40 на брой, като 42,5% от тях не съответстват на 

международните продуктови стандарти.  

С цел да се гарантира безпристрастността относно процесите, които изпълнява 

Дирекцията, доброволната сертификация със „Знак за качество на БАВ“ бе отделена с Решение 

от заседание на Управителния съвет на БАВ от 23.04.2018г. за регистриране на еднолично 

дружество с ограничена отговорност „БУЛАКВА Стандарт“. Дружеството е вписано в 

Търговския регистър на 17.05.2018г. Към него е създаден Орган за сертификация на 

строителни продукти (ОССП), който е стартирал процедура по получаване на акредитация от 

държавния акредитиращ орган, в лицето на Българската служба по акредитация (БСА), по 

изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012 „Оценяване на съответствието. 

Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги“. Създадена е 

цялостна Система за управление към Органа, като структурата на дружеството е дефинирана 

и съставена от високо квалифицирани одитори и технически експерти.  

Подписано е споразумение между БАВ и „БУЛАКВА Стандарт“ ЕООД за превъзлагане 

на дейностите по оценяване на съответствието на строителни продукти от 15.08.2018 г. На база 

на този договор са прехвърлени ангажиментите по сертификация на трите настоящи клиента, 

като през септември месец са сключени още два договора за сертифициране с Юроком 2000 
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ООД – за продукти на фирмите ТД Конти Хидропласт ДООЕЛ (Македония) и Интер 

Констракшън ДООЕЛ (Македония). За изпълнението на сертификационните процеси през 

2018-та са извършени 6 броя одити и 9 броя пробовземания, без да са отчетени несъответствия 

до днешна дата. 

През 2018 г. се проведе нов цикъл от проект „Процесен бенчмаркинг във ВиК дружества 

в България, надграден до ниво европейски бенчмаркинг със системата на Фондация 

„Европейско сътрудничество за сравнителен анализ“. В проекта участваха 9 ВиК оператори, 

но и на тези, които не участваха в анализа бе дадена възможност да се включат в 

традиционната годишна среща и организираното работно посещение.  

За всеки от участващите ВиК оператори в частта на БАВ бяха генерирани автоматични 

доклади, използвайки софтуера на Европейската бенчмаркинг корпорация, където освен 

сравнението само между българските ВиК оператори, беше направено сравнение и с 

международни дружества - бе получена ясна индикация за състоянието на българския воден 

сектор спрямо състоянието на съседни на България страни и на страни от Западна Европа. 

През 2018 г. екипът на БАВ работи по изпълнението на два мащабни проекта, 

финансирани с европейски средства: 

• WATenERgy Cycle на обща стойност 1 275 000 евро, от които 130 000 евро за БАВ, се 

реализира по програма за транснационално сътрудничество на Европейския съюз (ЕС) – 

Interreg V-B „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020 г. Целите, заложени в проекта за пълния 

цикъл на градската вода “Urban water full cycle: from its source to its end-users and back to the 

environment – WATenERgy Cycle”, попадат в обхвата на Приоритетна ос 2 „Околна среда”, 

Специфична цел 2.2. Насърчаване на сътрудничеството и работата в мрежи с цел въвеждане 

на иновативни технологии за ефективно управление в сектора на отпадъците, почвите и 

водните ресурси. 

Участието на БАВ в WATenERgy Cycle е свързано с купуването на оборудване за 

откриване на течове, мониторинг и проверка на канализационни мрежи. Както и с провеждане 

на теоретично обучение за работа с оборудването от висококвалифицирани преподаватели в 

Центъра за професионално обучение „Водоснабдяване и канализация“ (ЦПО ВиК) на БАВ. 

Предстои да се организира и практическа подготовка от експерти на терен с помощта на 

закупеното оборудване. 

Водещ партньор по проекта е общинският ВиК оператор на гр. Лариса, Гърция, но той 

се простира на територията на Гърция, Албания, Кипър, България и Македония. 

Начало на проекта: 01.09.2017 г. Продължителност 24 месеца.  

Към края на 2018 г. финансовото изпълнение на проекта е обобщено в таблицата: 

Общ бюджет на проект 

EUR 

Вложени средства към 

31/12/2018 г. 

EUR 

Възстановени средства към 

31/12/2018 г. 

1 346 400,00 45 633,42 1 630, 35 

• „Насърчаване на заетостта във водния сектор“ по процедура BG05M9OP001-4.001 

„Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Общата стойност на проекта е 125 854 лв., от 

които 118 794 лв. са безвъзмездна финансова помощ по линия на Европейския социален фонд 

(ЕСФ), и 7060 лв. – собствен принос.  

Проектът представлява комплекс от дейности, идентифицирани на основата на 

обективните нужди на водния сектор в Република България от квалифицирана работна сила, 

популяризиране на дейностите, свързани с развитието и ефективността на сектора и 

адаптирането на процесите, подходите и човешкия капитал към общоевропейското ниво на 
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развитие и ефективност. Включени са дейности за трансфер на добри практики, иновативни 

подходи, методи за повишаване на квалификацията и потенциала за развитие на заетите и 

заинтересованите лица във водния сектор. В проекта са предвидени серия от анализи, 

консултации, проучвания, обучения, семинари и др. мероприятия за постигане целите. 

Партньор на Българска асоциация по водите е Унгарска асоциация по водоснабдяване – Тhe 

Hungarian Water Utility Association (MaVíz).  

Проектът приключи успешно с проведени Дискусионен форум на тема „Подобряване на 

капацитета на заетите лица във водния сектор на България“, работно посещение в Унгарската 

асоциация по водоснабдяване, 7 информационни дни и 7 тридневни обучения  в шестте 

планови района на страната. 

Възстановените по проекта средства възлизат на 105 555,91лв., от които 5 919,06 лв. са 

собствено финансиране. 

Всички, посочени по-горе инициативи, са следствие на активността на нашите членове. 

Те са безспорното доказателство, че нашата асоциация е една платформа за споделяне и 

развитие на идеи, които са от полза на всички заинтересовани страни.  

IV.5. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

И през отчетния период БАВ продължи членството си в Международната асоциация по 

водите /IWA/, Европейската асоциация по водите /EWA/ и Европейската федерация на 

националните асоциации по ВиК услуги /EUREAU/. През годината БАВ стана член и на 

Международната асоциация на ВиК операторите по поречието на р. Дунав /IAWD/. Чрез това 

членство ние подсигуряваме пълноценното участие на БАВ в Дунавска водна програма /DWP/, 

която се осъществява чрез IAWD. DWP е програма за взаимно сътрудничество и обмен на опит 

и добри практики между ВиК операторите. Програмата позволява безвъзмездно финансиране 

на национални и регионални проекти в различни функционални области в отрасъл ВиК. 

Работим традиционно добре с търговските служби и представителства на американското, 

френското, австрийското, белгийското, британското, немското, руското и др. посолства. 

Благодарение на това сътрудничество и през 2018 г. бяха организирани форуми и семинари, 

на които се представят чуждестранни фирми, търсещи нови пазари в региона. 

Сътрудничим си добре със сръбската, македонска, унгарската, румънската, албанската и 

другите европейски водни асоциации. 

Офисът на БАВ полага усилия за уведомяването на членовете за многобройните 

международни събития и инициативи. 

Ангажиментите в работата ни с българските институции и недостатъчните финансови 

ресурси ограничават в голяма степен пълноценното ни членство в международните 

организации. През 2018 г. положихме максимални усилия това да бъде променено, като 

активно съдействахме на нашите международни партньори във формирането на позиции по 

изменящите се европейски директиви.  

V.  Заключение 
През изминалия период УС на БАВ работи активно за утвърждаване на Асоциацията, 

като водеща неправителствена организация във водния сектор на страната. За да се осигури 

нейното устойчиво и прозрачно управление Управителният съвет се придържа към 

изпълнението на одобрен петгодишен Бизнес план за периода 2017 – 2021 г. Някои 

нововъзникнали обстоятелства налагат неговото преразглеждане и актуализация.  

През изминалия период БАВ продължи да бъде активен участник в динамично 

развиващите се процеси, като затвърди позицията си на желан партньор от страна на 

държавните институции и на бизнеса. За да бъдем още по-успешни е необходимо да се създаде 

вътрешна организация и сформиране на работни групи по различни въпроси, по които да се 

оформя позицията на БАВ.  
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Финансовото състояние на организацията е стабилно, но недостатъчно, за да може да 

създаде комфорт и възможност за активно участие на нейните членове във всички 

предоставени форми за изява. Измененията в устава на БАВ и създаването на дъщерно 

дружество „Булаква Стандарт“ ЕООД са добра перспектива за подобрение на финансовото 

състояние.  

 Центъра за професионално обучение успява да съхрани лиценза си в НАПОО, но трябва 

да потърси нови форми на обучение – къси  модули на актуални теми, дистанционно обучение 

и т.н., за да привлича по-голям интерес и финансов ресурс.  

Запазваме добрия си образ и пред чуждестранните партньори, но не използваме 

достатъчно възможности да влияем на европейското законодателство в сектора. 

БАВ се доказа като жизнеспособна организация и чрез изпълнението на един от двата 

започнати проекта с европейско финансиране. Трябва да се утвърди като такава с 

реализирането и на вторият проект, който е с международно участие. Асоциацията е търсена 

като естествен партньор на различни национални и международни институции при тяхно 

участие в различни европейски проекти. Този потенциал трябва да бъде използван и в бъдеще. 

Усилията на Управителния съвет и на Председателя на БАВ и занапред трябва да бъдат 

насочени към разгръщане на потенциала на организацията, утвърждаване на нейния авторитет 

и значимост и ефективното й управление. 

Настоящият доклад е приет на заседание на Управителния съвет на БАВ на 11 април 

2019г. 


