
 
  

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД -  Хасково  

6300 Хасково, пл. „Свобода“ №5, тел. 038/608023 

e-mail: avik_hs@abv.bg 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА 

ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – 

ХАСКОВО ЗА 2018 г. 

 

Правно основание: чл. 16, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация. 

Съдържание: 

1. Заседания на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково. 

2. Сигнали и оплаквания. 

3. Проведени работни срещи. 

4. Комисии и проверки. 

5. Отчет за изпълнение на бюджета. 

 

1. Заседания на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково: 

През 2018 г. на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите бяха проведени едно редовно и едно 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „В и К“ ЕООД гр. Хасково. 

На 01.03.2018 г. беше проведено  редовно заседание при следния дневен ред: 

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2017 г. 

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Хасково за 2017 г. 

3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2017 г. 

4. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2017 г. 

5. Други. 

По всички точки от дневния ред бяха приети решения с необходимото мнозинство съгласно 

чл. 14 от ПОДАВИК. 

На 02.11.2018 г. беше проведено извънредно заседание 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 

По всички точки от дневния ред бяха приети решения с необходимото мнозинство съгласно 

чл. 14 от ПОДАВИК. 

Непосредствено след изчерпването на точките от дневния ред от заседанието, 

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

 

2. Сигнали и оплаквания. 

През 2018 г. постъпиха за разглеждане четири броя  сигнали /жалби/ до АВиК – Хасково: 
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 Докладна от кмета на гр. Меричлери, община Димитровград на 09.01.2018 г. – във връзка 

със състоянието на улиците, особено след некачествен ремонт от страна на ВиК. Писмото е 

препратено по компетентност до „ВиК“ ООД Димитровград. В отговор от „ВиК“ ООД 

Димитровград  са посочени мерките взети за  решаване на проблема и предвидени бъдещи такива. 

 Писмо, получено на 16.05.2018 г., от г-н П. В., живущ в с. Свирково, община 

Симеоновград, чрез МРРБ – с което ни уведомява за спиране на водоподаването в къщата, в която 

живееи за некоректно отношение към него от страна на служители на ВиК оператора. Извършена е 

проверка от служител на АВиК, за резултатите от която са уведомени всички заинтересовани 

страни. 

 Получено писмо на 20.06.2018 г. от кмета на община Харманли във връзка с молба, 

получена в Министрество на правосъдието от г-жа Я.М. от с. Върбово. С писмото Община 

Харманли уведомява за извършена проверка от служители на общинска администрация и 

предприетите действия по молбата.  

 Сигнал, подаден от г-жа Г.Х. на 07.12.2018 г., във връзка с теч и наводнено мазе в 

жилищна кооперация в гр. Хасково, на който служители на ВиК оператора са реагирали с 

проверка и писмен отговор. 

На 20.08.2018 г. е получено писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково 

относно състоянието на подземните води, използвани за питейно – битово водоснабдяване на гр. 

Харманли и отчетено завишено съдържание на показател „естествен уран“. В тази връзка от 

председателя на АВиК е поискана експертна информация относно актуалното състояние на 

подземните води на територията на гр. Харманли от БД „ Източнобеломорски район“. Данните са 

получени в АВиК с писмо с входящ номер АВиК – РД-19-87/19.10.2018 г. 

 

3. Проведени работни срещи. 

3.1 Работни срещи, проведени на основание чл. 12.2 от Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителните и канализационни услуги. 

  На 09.05.2018 г. се проведе редовна работна среща между „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД и служители на АВиК, на която бяха обсъдени следните въпроси: 

  Изготвяне на подробна инвестиционна програма за 2018 г.; 

  Изготвяне на План за стопанисване и поддръжка на активите; 

  Извършени стъпки по процеса на присъединяване на хидрорайон Тополовград към 

дружеството; 

  Други; 

    На 16.05.2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД изпрати до АВиК проект на 

подробна инвестиционна програма за 2018 г., който бе предоставен на членовете на асоциацията 

за мнения и предложения за промени. Конкретни предложения бяха отправени от Община 

Хасково и Община Харманли. Окончателен проект на програмата, който да съответства на 

заложените инвестиции в  Допълнителното споразумение №1 към договора, бе представен от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД на 26.09.2018 г. 

    На 03.09.2018 г. се проведе втора редовна работна среща между „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД и служители на АВиК, на която бяха обсъдени следните въпроси: 

 Изготвяне на бизнес план на консолидирания оператор – срокове и проблеми на 

консолидацията; 

 Проблеми на район „Селски“ и изготвяне на график за посещения на обекти - / поддръжка на 

ПС „Книжовник“ и ПС „Горски извор“ 

 Процес на прехвърляне на титуляр на Разрешителните за водовземане от Община Любимец 

на ВиК оператора – евентуални срокове; 

 Информация относно срокове, поставени от МРРБ за консолидация; 

 Информация за извършени реконструкции на ВиК активи през 2018 г. за всички общини; 

 Изготвяне на проекти за санитарно-охранителни зони в с. Ябълково, с. Славеево, с. 

Странджево – срокове. 

 Други; 
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На 30.11.2018 г. се проведе трета редовна работна среща между „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД и служители на АВиК, на която бяха обсъдени следните въпроси: 

 Изготвяне на  Бизнес план на консолидирания оператор; 

 Проблеми на район „Селски“; 

 Процес на прехвърляне на титуляр на разрешителни за водовземане от Община Любимец 

на ВиК – срокове; 

 Други; 

3.2 На 10.01.2018 г. се проведе работна среща в изпълнение  на дейност от договор с предмет: 

Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за 

промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и 

експлоатация на Ви К системите и съоръженията  и предоставяне на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, в пет обособени  позиции.“, обособена позиция 4: 

подпомагане на Асоциациите по ВиК в областите: Хасково при изготвяне на административни и 

технически документи, договори, доклади, справки и анализи.“  

          На срещата присъстваха представители на Изпълнителя - Адвокатско дружество „Колчева, 

Смиленов, Коев и съдружници“, АВиК - Хасково, Областна администрация - Хасково, 

„Стамболово“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –Хасково, „В и К“ ООД – 

Димитровград. 

  3.3. На 24.10.2018 г. в сградата на Областна администрация Хасково  беше организирана 

презентация от представители на Асоциация „Глобално партньорство по водите-България“ на 

технология за ефективно отстраняване  на уран от води за битово –питейни нужди от  доц. д-р 

инж.Галя Бърдарска, като бяха поканени представители на всички общини. На срещата 

присъстваха представители на В и К оператора и на Община Хасково.  Бяха предложени решения 

за изграждане на инсталация в с. Динево (общ.Хасково) на единствения кладенец за питейно 

водоснабдяване , където съдържанието на уран превишава трикратно нормите. Презентацията 

включваше и следните теми: аеробно биологично стабилизиране на биразградими отпадъци , 

природни системи за пречистване на отпадъчни води за малки населени места и проблеми с 

качеството на питейните води и добри практики за пречистване в България, представени от Милен 

Димитров, Христо Добрев и Красимир Дачев. 

   

 4. Комисии и проверки. 

     През отчетния период бяха сформирани комисии със Заповед на Кмета на съответната община 

със задача – контрол, проверка и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора през 2017 

г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с АВиК Хасково. В 

комисиите участваха представители на Общината – собственик на ВиК активи, „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД и АВиК – Хасково.  Комисии се назначиха с Заповед на Кмета на: Община 

Маджарово, Община Свиленград, Община Хасково, Община Харманли, Община Ивайловград, 

Община Стамболово, Община Минерални бани. В резултат на сформираните междуведомствени 

комисии се извърши проверка на място, както и проверка на документацията, свързана с 

извършените инвестиции във ВиК активи ПОС. 

    През отчетния период бяха сформирани и комисии със Заповед на Кмета на съответната 

община със задача – контрол, проверка и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора 

през 2018 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с АВиК 

Хасково. Комисии се назначиха с Заповед на Кмета на: Община Маджарово, Община Свиленград, 

Община Любимец, Община Тополовград, Община Харманли. В резултат на сфрормираните 

междуведомствени комисии се извърши проверка на място, както и проверка на документацията, 

свързана с извършените инвестиции във ВиК активи ПОС. 

      През 2018 г. от служител на Асоциация по ВиК – Хасково се извърши: 

 Проверка на място на 02.04.2018 г. по повод свлачищни процеси на ПС „Горски извор“. 

Изготвената докладна записка в резултат на проверката с констатираните проблеми и препоръки е 

представена на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД.В резултат е уведомена 

Междуведомствената комисия по бедствия и аварии от Ви К оператора за предоставяне на 
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средства на Община Димитровград и оператора е извършил почистване на района от  храстова 

растителност.  

 Проверки на място в общ. Тополовград за извършвани СМР на обекти – ВиК активи ПОС 

в с. Синапово на 25.09.2018 г. и  с.Устрем на 19.10.2018 г. 

   

 5. Отчет за изпълнение на бюджета 

    Неразделна част от годишния отчет за дейността е отчетът за изпълнение на бюджета на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД - Хасково. 

    На основание чл. 198в, ал.4, т. 10 от Закона за водите, годишният отчет следва да бъде приет 

на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково. 

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ 

 

Областен управител на област Хасково и 

Председател на АВиК – Хасково 
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