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ПРОТОКОЛ №17 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ ЕООД – ХАСКОВО 

Днес, 02.11.2018 г. (петък), в сградата на Областна администрация Хасково с адрес: гр. 

Хасково, пл. „Свобода“ №5 от 11 ч. се проведе извънредно заседание на Общото събрание на 

членовете на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Хасково със следното съотношение на гласовете в 

съответствие с изискванията на чл.198в, ал.8 от ЗВ и чл.8, ал.2 от ПОДАВиК: 

Представител на държава/община Процентно съотношение на гласовете в 

АВиК - Хасково 

Държавата 35 % 

Община Хасково 24.85% 

Община Ивайловград 1.70 % 

Община Любимец 2.70% 

Община Маджарово 0.44 % 

Община Минерални бани 1.56 % 

Община Свиленград 6.07 % 

Община Симеоновград 2.31 % 

Община Харманли  6.58% 

Община Стамболово 1.57 % 

Община Димитровград 14.14% 

Община Тополовград 3.08% 

 

Съгласно чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК 

участниците се регистрираха в подготвения за целта списък на присъстващите с право на глас.  

 

В списъка  подписи положиха: 

1. За Държавата – Станислав Дечев - Областен управител на област Хасково и Председател на 

Асоциация по ВиК – Хасково, съгласно Решение № РД-02-14-1083/31.10.2018 г. на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 15-00-55/23.10.2018 г. от министъра 

на околната среда и водите; 

2. За Община Димитровград – Гергана Кръстева – Председател на ОБС Димитровград – 

представител съгласно Решение № 1071/25.10.2018 г. на ОБС Димитровград; 

3. За Община Ивайловград – Николай Панайотов – секретар на Община Ивайловград, 

представител съгласно Решение № 120/01.11.2018 г.; 

4. За община Любимец – инж. Тодор Милев – зам.-кмет – представител съгласно Решение № 

405/31.10.2018 г.; 

5. За Община Свиленград – инж. Георги Манолов, кмет, съгласно Решение № 1007/31.10.2018 

г.; 

6. За Община Харманли  – Мария Киркова – кмет, представител съгласно Решение № 

581/31.10.2018 г.; 

7. За Община Хасково – Велин Балкански – заместник-кмет, представител съгласно Решение 

№ 769/26.09.2018 г. и пълномощно от кмета на Община Хасково; 

Участниците представиха решенията на общинските съвети за позиция и мандат. Не 

присъстваха представители на общините: Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово 

и Тополовград. 
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На заседанието присъстваха още д-р Стефка Здравкова – заместник областен управител на 

област Хасково, инж. Тодор Марков – управител на от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД гр. 

Хасково, Снежана Маркова – гл. счетоводител на „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД гр. 

Хасково и инж. Никола Каракехайов – гл. инженер на „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД гр. 

Хасково. 

За протоколист във връзка с чл. 15, ал.1 от ПОДАВИК беше определена Таня Димитрова – 

ВиК експерт в АВиК – Хасково. За преброител на кворума и гласовете, съгласно чл. 12, ал. 8 от 

ПОДАВИК, беше определена  Димитрина Добрева – фин. експерт на АВиК – Хасково. 

Съгласно изискването на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите, след проверка за наличието на 

кворум – 91,04%, заседанието беше открито от председателя на асоциацията г-н Станислав Дечев . 

Председателят информира участниците за получения от Министерството на околната среда 

и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството мандат за провеждане 

на заседанието и представяне позицията на държавата по предварително представения дневен ред 

съгласно Решение № РД-02-14-1083/31.10.2018 г. на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и Пълномощно № 15-00-55/23.10.2018 г. от министъра на околната среда и 

водите. 

Заседанието се проведе при следния: 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Приемане на решение, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, за сключване на 

Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен 

на 14.04.2016 г. между страните: Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД  гр. Хасково и оператора „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД - гр. Хасково  и упълномощаване на председателя на Асоциация по ВиК – Хасково да го 

подпише от името на асоциацията; 

2. Приемане на подробна инвестиционна програма за 2018 година на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД - гр. Хасково;  

3. Други 

Съгласно чл. 10, ал. 5 и  ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация до членовете на АВиК бяха предварително изпратени писмените 

материали, свързани с дневния ред, както и  предложенията за решения по точките от дневния ред 

както следва: 

По т. 1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ  

  На основание чл. 198в, ал.4, т.2 от Закона за водите Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – Хасково, приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 

към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 14.04.2016 г между 

страните: Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД  гр. Хасково и оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково  

и упълномощаване на  председателя на Асоциация по В и К – Хасково да го подпише от името на 

асоциацията; 

По т. 2 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково приема подробна 

инвестиционна програма за 2018 година на  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково  
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По т. 3 от дневния ред не бяха изпратени предложения за обсъждане. 

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Председателят разясни, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

изпълнява проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в 

отрасъл В и К“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ В обхвата на 

проекта е сключен договор за консултантски услуги за подпомагане на асоциациите по В и К и 

операторите в процеса на присъединяване на нови общини към съществуващите обособени 

територии, включително изготвяне на текстове на допълнителни споразумения към договорите за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги. Текстът на проекта на гореспоменатото Допълнително 

споразумение № 1 е изготвен от Адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“. 

Г-жа Гергана Кръстева изрази недоволството на Община Димитровград относно срокът на 

присъединяване  на общината - 2021 г. към обслужваната от В и К Хасково територия. Тя заяви, че 

не е ясно как ще бъде извършено присъединяването, а ВиК операторът на гр. Димитровград няма 

към настоящия момент одобрен бизнес план, за да си позволи увеличение на цената на услугите. 

Това не му дава възможност да оцелее в икономически аспект до 2021 г. Правната кантора  не е 

коментирала на място с общината  този срок. Тя поиска да се осигури среща между представители 

на Община Димитровград и консултантите чрез МРРБ от Председателя на АВиК.  Г-жа Кръстева 

изрази притеснение, че ако оператора започне да оперира на територията на община Димитровград 

чак през 2021 г. ще е невъзможно да се изпълняват нови ВиК проекти с финансиране от ОПОС 2014-

2020 г. 

Г-н Марков предложи предварително да се увеличи цената на водата за територията на 

община Димитровград,  за да не се усети като трус за населението през 2021 г.  при изравняването 

на цената с тази на ВиК Хасково.  

Г-н Дечев коментира , че конкретен отговор за началото на РПИП за обособената територия 

обслужвана от ВиК Хасково  и досега няма от страна на МРРБ, а още на са започнали РПИП на 

първите 14 оператора. 

Г-жа Снежана Маркова коментира, че при сегашните обстоятелства едва през 2021г. ВиК 

Хасково ще отдели в бизнес плана  средства за реконструкции в община Димитровград.  

Г-н Дечев заяви , че ще се поиска организирането на  такава среща с консултантите  на 

територията на Община Димитровград. 

Представени бяха и решенията на общинските съвети по т.1. След проведено гласуване 

Общото събрание взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

На основание чл. 198в, ал.4, т.2 от Закона за водите Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – Хасково, приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 

към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 14.04.2016 г между 

страните: Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД  гр. Хасково и оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково  

и упълномощаване на  председателя на Асоциация по В и К – Хасково да го подпише от името на 

асоциацията; 

 

ЗА: 91,04 % 

ПРОТИВ: НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: НЯМА 

 

Решението беше прието с необходимото мнозинство / ¾ от присъстващите/ съгласно чл. 

198в ал.9. 
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ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Председателят разясни, че подробната инвестиционна програма за 2018 година на  

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково  е предоставена от оператора на Асоциация 

по В и К – Хасково с писмо с вх. № АВиК–РД–19-78/26.09.2018 г.  

 

Представени бяха и решенията на общинските съвети по т. 2.  

Общински съвет Любимец изразява позиция „не приема“ по т.2 от дневния ред със следните 

мотиви: 

1. Подробната инвестиционна програма за 2018 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД 

– Хасково е предложена за приемане в края на календарната за която се отнася; 

2. Подробната инвестиционна програма е представена само в табличен вид, без обяснителна 

записка за съответствието й с чл.6.2. от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги; 

3. Необходимост от актуализация на последния одобрен от КЕВР Бизнес план на ВиК 

оператора /последно актуализиран за периода 2014-2016 г./ 

Димитрина Добрева обясни, че една от причините за късното представяне на инвестиционната 

програма за 2018 г. е изготвянето на Допълнителното споразумение и необходимостта средствата 

определени в инвестиционната програма да отговарят за задължителните инвестиции по години 

заложени в него. 

Неразделна част от решението по т.2  на Общински съвет Свиленград е писмено становище 

/Приложение 1/. Общински съвет Свиленград изразява следното: 

1.Подробната инвестиционна програма за 2018 година на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД – Хасково се предлага в края на 2018 г. за одобрение от АВиК -  Хасково, което е твърде 

късно за реализиране през настоящата 2018г. и обезсмисля вземането на това решение от страна 

на АВиК. След като направихме проучване в другите АВиК на територията на Р България, 

установихме, че всички те са приели Подробните инвестиционни програми на ВиК операторите 

си в периода 01.2018 г. – 03.2018 г. със свои решения. Всичко това дава възможност съответния 

оператор да има достатъчно разумен срок да реализира предвидените инвестиции на териториите 

на съответните общини, при спазване на сключения договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги. Съгласно същия договор Приложение VII и Указанията на МРРБ за 

изпълнение и отчитане на инвестициите, за същите трябва да има проектна готовност дружеството 

и да бъдат въведени в експлоатация, когато са свързани с изграждане и реконструкция на мрежи 

от ВиК системите на дадена територия. 

2.Предложената подробна инвестиционна програма за 2018 г. няма никаква конкретика по 

отношение на включените обекти в нея, особено в частта рехабилитация и разширение на 

водопроводна и канализационна мрежа над 10 м. Всичко това не е вдуха на сключения договор с 

ВиК оператора, нито отговаря на законовите изисквания. Същото обстоятелство ще създаде 

проблем при отчитането на инвестициите за 2019 г., за което Общински съвет – Свиленград трябва 

да вземе решение по приемането им. Отново при преглед на приети инвестиционни програми от 

други АВиК откриваме ясно описани обекти с местоположение и дължина, което гарантира 

изпълнението на задълженията на ВиК оператора по сключения договор. 

Димитрина Добрева обясни, че представената от оператора инвестиционна програма за 2018 г. 

е изготвена по примерен проект на МРРБ. 

 

След проведено гласуване Общото събрание взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ 

Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково приема подробна 

инвестиционна програма за 2018 година на  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково  
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ЗА: 88,34 % 

ПРОТИВ: 2,70 % 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: НЯМА 

 

Решението беше прието с необходимото мнозинство / ¾ от присъстващите/ съгласно чл. 198в 

ал.9. 

Г-н Дечев попита дали догодина инвестиционната програма ще бъде изготвена до края на месец 

март. 

Г-н Тодор Марков разясни причините това да не може да се случи , а именно : липсата на яснота 

докога ще са необходими водоноските, разходите за които са 200 хил. лева,  наличието на 

форсмажорни обстоятелства по аварийни ситуации , разходи за учестен мониторинг над 70 хил. 

лева. Заяви , че след смяната на нормите за качество на питейната вода 50% от водата в България,  

подавана за питейни нужди не отговаря на тези норми.  

Г-н Тодор Милев взе думата и заяви , че и досега не  е ясно по кой  бизнес план се работи. 

Въпреки, че във връзка с проблемите с урана е напълно разбираемо да има затруднения. 

Т. Димитрова обясни, че съществува изграден добър модел на работа  при приемането на 

годишните инвестиции във  ВиК Стара Загора, който беше приложен в Община Тополовград, 

включително заснемане на извършените инвестиции, и предостави документи за това на г-н Марков. 

Г-н Марков каза, че „ние не сме Ви К Стара Загора“. Обеща да изготви инвестиционната програма 

за 2019 г. до края на месец март идната година. 

 

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Г-н Дечев обясни, че в полученото пълномощно от министъра на околната среда и водите се 

предлага отново да бъде обсъдена необходимостта от постигане на съответствие с изискванията на 

Директива 91/271/ЕИО за градските отпадъчни води. 

Г- жа Мария Киркова коментира , че не сме си оправили питейните води и не вижда смисъл да 

се обсъжда. 

Г-н Георги  Манолов призова да не си пречим и да съгласуваме нещата. 

Г-н Марков каза, че дори пилотния проект за ВиК Смолян не се движи бързо .От неговите думи 

стана ясно , че: липсват  големи промишлени консуматори на вода в Хасковска област; 

събираемостта на плащанията не е висока, задълженията към дружеството са нараснали; трудно е 

да се спре водата на длъжниците заради законови пречки; ВиК Хасково се явява заложник на 

лабораториите, изследващи водата. 

 

Непосредствено след изчерпването на точките от дневния ред от заседанието, гореспоменатото 

Допълнително споразумение № 1 към Договора от 14.04.2016 г. бе подписано. 

 

Заседанието беше закрито. 

 

 

Протоколът съдържа  5 /пет/ страници, като неразделна част от него  е „Списък на присъстващите с 

право на глас“. Съгласно чл. 15 ал. 5  екземпляри от Протокола, подписани от лицата по чл.15 ал. 2, 

се изпращат на общинските съвети на общините – членове на асоциацията, министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите. 

 

Протоколист: Таня Димитрова – ВиК експерт: п 

 

Преброител на кворума и гласовете – Димитрина Добрева – фин.експерт: п 

 

Председател на Асоциация по ВиК – Хасково – Станислав Дечев: п                                                                                 


