
НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
по проект

“Изграждане на ВиК инфраструктура
на обособената територия обслужвана от 

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Видин” 



“ВиК - Видин” ЕООД е Бенефициент по Административен договор 
за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № Д-34-68-21.08.19 
за финансиране на проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на 
обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация 
- Видин” ЕООД, гр. Видин, който се изпълнява с финансовата подкрепа
на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна
програма „Околна среда 2014 2020 г.

Обща продължителност на дейностите по АДБФП, подписан между 
“ВиК -Видин” ЕООД иМинистерството на околната среда и водите - 54 
месеца.

Финансова информация за проекта

Обща стойност на проекта - 23 653 635,80 лв.

ОП„Околна среда 2014-2020 г.“ - 15 246 929,81 лв.;

Национално съфинансиране - 2 690 634,66 лв.;

Собствен принос от Бенефициента- 5 716 071,33 лв.;



Основна цел на проекта

Подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване 
на здравословна и благоприятна среда, както и устойчиво развитие, 
опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в обособената 
територия на “ВиК” ЕООД, гр. Видин.

Цел по компонент „Водоснабдяване“

Подмяна на съществуващия довеждащ водопровод ф900мм стомана с PVC_O 
тръби с диаметър Ф630mm, L = 10, 372 km с PN 12,5 atm;

Подмяна на съществуващите две етернитови тръби ф536 mm и на съществуващите 
две стоманени тръби ф630 mm с ф500mm PVC_O тръби с PN 12,5 atm и обща 
дължина L = 4,149 km; L обща=14,521km.

Цел по компонент „Канализация“:

Реконструкция на част от Главен Колектор II с яйцевиден профил 1520/2400 mm 
и 1120/2150 mm. Той ще бъде подменен с канал от GRP с ф1800mm с дължина L 
= 1,356km и участък с РР тръби 2xф1000mm с L =94m при преминаване под ж.п. 
линията; L обща=1,450 km.



Дейност 1. Подготовка на проектно предложение

Дейност 2. Организация и управление на проекта

Дейността по подготовката на проектното предложение е успешно реализирана, тя се 
състоеше от осъществяване на комуникация при подготовката и по време на оценката 
на проектното предложение от името на кандидата с УО на ОПОС включително и чрез 
Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН 2020) до сключването 
на административен договор за предоставяне на финансова помощ АДБФП);

Управлението на проекта се осъществява от външен изпълнител, който осигури звено за 
управление на проекта (ЗУП) и цялостното администриране на процеса по изпълнение 
на административния договор за безвъзмездна финансова помощ. Очакваните резултати 
от изпълнението на дейността са успешно изпълнение на проекта в съответствие със 
заложения бюджет, срокове и индикатори ефикасно и ефективно финансово управление 
на проекта.

Заложени дейности по проекта

Дейност 1: Подготовка на проектно предложение; 
Дейност 2: Организация и управление на проекта; 
Дейност 3: Информация и комуникация на проекта; 
Дейност 4: Подготовка на тръжни документации за обществени 
поръчки; Дейност 5: Проектиране, авторски надзор и строителство; 
Дейност 6: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на 
съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на 
Инженер по ФИДИК за обекти по проекта; 
Дейност 7: Разработване и внедряване на допълнителни модули на 
интегрирана географска информационна система (ГИС)



Дейност 3. Информация и комуникация на проекта

Дейност 4. Подготовка на тръжни документации за 
обществени поръчки

Целта на дейността е осигуряване на публичност и информиране на 
обществеността за основните цели, дейности, очаквани и постигнати резултати 
от проекта, както и промотиране на програмата и приноса на Европейския 
Съюз. Основните цели на дейностите по информация и публичност са свързани 
с повишаване обществената осведоменост и прозрачността по отношение 
на финансирането на проекта по ОПОС 2014 -2020; информиране широката 
общественост за ролята, която играе ЕС, съвместно с държавите-членки при 
отпускането на помощта и за резултатите от нея; гарантиране прозрачността 
в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на 
финансираните проекти; информиране за източника на европейско 
съфинансиране.

Дейността се изпълнява от външни за ВиК дружеството 
експерти, като са възложени и изпълнени следните задачи: - 
Изготвяне на документациите за възлагане на обществените 
поръчки съгласно ЗОП и подзаконовите нормативни актове. 
Всички документи за възлагане на обществените поръчки съгласно ЗОП и 
подзаконовите нормативни актове  са изработени и предадени на дружеството.



Дейност 5. Проектиране, авторски надзор и строителство

Дейност 6. Упражняване на независим строителен надзор, оценка на 
съответствието на работния проект и изпълняване на функциите

на Инженер по ФИДИК за обекти по проекта

Предвидено е да се разработят технически/работни проекти и да се изпълнят 
строително-монтажни работи, както следва:

- Обособена позиция 1: Частична реконструкция на канализационен 
колектор N II от РШ138 до КПС1

- Обособена позиция 2: Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС 
Сланотрън до гр. Видин

Избраните надзори ще изпълняват следните функции:

- Оценка на съответствието на работния проект;
- Осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обекта, в 
съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ);
- Извършване на контрол на строителните материали, влагани в строежа;
- Координация на строителния процес, до въвеждане на строежа в експлоатация;
- Координация по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа;
- Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- Издаване на сертификат за приемане от Инженера;
- Издаване на сертификат за изпълнение от Инженера.



Дейност 7. Разработване и внедряване на допълнителни модули на 
интегрирана географска информационна система (ГИС)

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Софтуерът трябва да е разработен в средата на географска информационна система (ГИС) 
и да е специализиран в бизнес процесите, свързани с водоснабдяването и канализацията. 
Също така постоянно следва да се извършва дейността по разширяване на базите данни 
към ГИС, както със събрания до момента огромен първичен материал от справки за 
аварии и др., така и с последните данни получени в резултат на обследване, зониране и 
проучване на мрежите.
 
По настоящем има хидравличен модел на ВиК системите на гр.Видин обслужвани от 
„ВиК” ЕООД - гр. Видин. След надграждането на ГИС и организирането й в достатъчно 
пълен вид, ще бъде възможно да се ползва хидравличния модел в средата на ГИС за 
анализ и управление ВиК системите.




