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

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково: 

На 01.03.2019 г. на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите бе проведено редовно заседание на 

Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД гр. 

Хасково 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 2018 г. 

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

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Хасково за 2018 г. 

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

от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2018 г. 

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2019 г. 

5. Други. 

По всички точки от дневния ред бяха приети решения с необходимото мнозинство съгласно чл. 14 от 

ПОДАВИК. 

 

2. Сигнали и оплаквания 

През 2019 г. са постъпили 14 броя жалби и сигнали, адресирани до АВиК Хасково: 

 Жалба от г-жа В.Г, живуща в гр. Хасково, ул. “Елбрус“ 13, във връзка с теч от захранваща тръба 

намираща се под основата на къщата й. Извършена е проверка на място от служител на АВиК и след 

направено запитване към оператора е отстранена авария на уличен водопровод. 

 Писмо от КЕВР във връзка с публикация в средствата за масово осведомяване за нарушено 

водоподаване в с. Въгларово, община Хасково. По информация на ВиК оператора няма конкретни 

оплаквания от потребители . 

  Жалба от г-н М.Д.Х. чрез МРРБ, във връзка със слаб  теч на подземно ново в имот находящ се на ул. 

„ Цар Самуил“ 2 гр. Хасково. Извършена е проверка на място от служител на АВиК. От ВиК 

оператора не е установен източника  на теча въпреки извършен оглед. 

  Жалба от г-жа А.Р., получена чрез община Ивайловград, във връзка със запушена канализация на 

имот. Получено е писмено уверение за извършване на ремонт на уличен  канализационен  колектор за 

откриване  и  премахване на причината за запушването. До месец декември нищо не е извършено от 

оператора въпреки писмените обещания. 

 Жалби - 3 бр. от живущи в кв. Изгрев, гр. Хасково, във връзка със запушена канализация и 

преливащи отпадни води в квартала. Извършен е оглед на място и след  писмено уведомяване на 

отговорните органи е почистено от ВиК оператора дерето, за корекцията на което Община Хасково 

не е предвидила  средства през настоящата година . Проблемът е временно отстранен и възниква при 
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всеки следващ обилен валеж. Съществува проект за канализация на кв. Изгрев – средства в скоро 

време Община Хасково няма да осигури. Корекция на дерето не се предвижда засега. 

 Сигнал, подаден от г-жа Г.Х., във връзка с теч и наводнено мазе в жилищна кооперация в гр. 

Хасково. Постигната е уговорка за извършване на изкопни работи през есента от ръководител район 

Хасково. Към края на 2019 г. няма последващи действия от стана на оператора. 

 Сигнал от г-н А.П. от с. Изворово, общ. Харманли във връзка с неасфалтирани дупки от възникнали 

аварии по водопроводната мрежа. Писмено е уведомен  жалбоподателя за сроковете на  

предстоящото асфалтиране, след разговор с ръководителя на район Харманли. 

 Сигнал от живущи на ул. Тутракан 16, гр. Хасково по повод слабо налягане на подаваната питейна 

вода. След проведен разговор с жалбоподателя се установи , че проблемът е отстранен. 

 Сигнал от Х.Х.Р. ул. Акация 16, гр. Хасково по повод наводнено с фекални води мазе на общинско 

жилище. Извършена е проверка на място от служител на АВиК и е констатиран непрекъснат теч от 

спукана канализационна тръба. Уведомени са всички отговорни органи - Община Хасково, ВиК 

оператора  и РЗИ. Получен е писмен отговор от ВиК за временно отстраняване  на проблема. 

 Жалба от г-н Д.К., живущ в кв. Бадема, бл.20, гр. Хасково за повреден от гореща вода водомер и теч в 

жилището .След проведени по телефона разговори с ВиК оператора проблемът е отстранен същия 

ден от служителите на дружеството. 

 Жалба от В.В относно продължаващо прекъсване на водоподаването в с. Браница, Община Харманли. 

В отговор ВиК оператора казва, че е извършено регулиране на работата в ПС „Момково“ и ПС 

„Оряхово“, като са завишени часовете на работа на помпените агрегати. 

 Жалба от г-жа В.С.А. и жители на с. Ефрем, община Маджарово за недостиг на вода. При 

направената среща с жители , кмета на Община Маджарово и след оглед на захранващия селото 

резервоар беше констатирано, че не е осигурена поддръжка на резервоара и  хидроизолацията му, 

както и окаяно състояние на водопроводната мрежа , която не е включена в нито един от изготвените 

проекти за реконструкция на водопроводни мрежи в община Маджарово. С изпратеното писмо до 

оператора с опис на резултатите от проверката са уведомени и кмета на община Маджарово и 

омбудсмана на Р България. В отговор от ВиК оператора се казва, че в регионалните генерални 

планове като „ред по важност 82“ са предвидени средства за рехабилитация на ПС и каптаж южно от 

с. Ефрем на стойност 150 000 евро , но дружеството не разполага със средства за подмяна . 

 

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 28.02.2019 г. се състоя среща, на която бяха обсъдени следните въпроси:  

 Изготвяне на подробна инвестиционна програма за 2019 г. до края на м. март - на 05.04.2019 г. 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД изпрати до АВиК проект на подробна инвестиционна 

програма за 2019 г., който бе предоставен на членовете на асоциацията за мнения и предложения за 

промени. Конкретни предложения бяха отправени от Община Хасково. 

 Срокове за начало на експлоатация на ВВМ на селата Планинец и Белополци, общ. Ивайловград, 

включени в Приложение 1 – от страна на дружеството бяха посочени данни за броя на жителите в 

селата, което е и  причина за икономически неизгодна експлоатация на водопроводната мрежа. 

Предстоят разговори между управителя на оператора и кмета на общината.  

  Проблеми при фактическото присъединяване на Община Тополовград /ПСОВ Синапово/ и 

Община Стамболово – служители на оператора посочиха, че в Община Стамболово има обекти, които 

фигурират в Приложение 1, но нямат никаква строителна документация, а и самите обекти липсват. От 

оператора е изпратено искане към „ВиК“ Стара Загора за документация на обекти, извън Приложение 

1, които обаче се експлоатират от „ВиК” Стара Загора“. Липсват и копия от Разрешителни за заустване 

и водоползване. 

 Други. 

На 21.06.2019 г. се проведе втора работна среща, на която бяха обсъдени следните въпроси:  
 Срокове за начало на експлоатация на ВВМ на селата Планинец и Белополци, общ. Ивайловград, 

включени в Приложение 1 – към момента на срещата няма проведен разговор между кмета на община 

Ивайловград и управителя на оператора.  
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 Внедряване на ГИС – проблеми – ГИС програмата е внедрена в дружеството, като за момента има 

изобразено вътрешно водоснабдяване за гр. Хасково и външно за цялото дружество. 

  Проблеми с качеството на питейната вода в областта – села с водоноски – посочиха се селата с 

влошени физико-химични показатели – манган – 10 села и селата с водоноски поради влошена 

радиология – 4 села;  

 Изграждане на СОЗ – на всички обекти, на които има издадено разрешително за водовземане са 

стартирани процедури по учредяване на СОЗ;  

 Други. 

            На 27.09.2019 г. се проведе трета работна среща, на която бяха обсъдени следните въпроси:  
 Срокове за начало на експлоатация на ВВМ на селата Планинец и Белополци, общ. Ивайловград, 

включени в Приложение 1 – към момента на срещата няма проведен разговор между кмета на община 

Ивайловград и управителя на оператора.  

 Представяне на Бизнес план за съгласуване от АВиК – на този етап от оператора се правят 

уточнения на неофициално ниво с КЕВР. 

 Проблеми с качеството на питейната вода в Хасково – служители на оператора уточниха, че 

южният район на Хасково е с по-високо качество на водата и по-малко аварии. След направено 

изследване на водата е установено, че всички кладенци с изключение на кл. № 6 на Узунджово са с 

добро качество на водата.  

 Други ; 

         На 10.12.2019 г. се проведе четвърта работна среща, на която бяха обсъдени следните въпроси: 

 Срокове за начало на експлоатация на ВВМ на селата Планинец, Белополци и Черни рид общ. 

Ивайловград, включени в Приложение 1- към момента на срещата и към края на годината няма 

проведен разговор между кмета на община Ивайловград и управителя на оператора. Кмета на община 

Ивайловград е изпратил и писмо до оператора относно поддръжката на ВиК инфраструктурата в 

посочените населени места. Към края на отчетния период няма отговор и предприети действия от 

оператора. 

 Представяне на Бизнес план за съгласуване от АВиК - на този етап от оператора се правят 

уточнения на неофициално ниво с КЕВР. В процес на очакване е КЕВР да представи становище 

относно БП. 

 Проблеми с качеството на питейната вода в Хасково – на този етап все още има наличие на 

водоноски, тъй като се изчакват две последователни положителни проби за питейна вода. 

 Срокове за предоставяне на списъци за извършени инвестиции през 2019 г. в публични активи – 

непосредствено преди датата на срещата оператора е изпратил до АВиК списъци с извършени 

инвестиции.  

 Срок за изготвяне на писмено мотивирано предложение с публични активи, подлежащи на 

бракуване – дружеството не може да се ангажира със срокове. 

 Срокове за изготвяне на актуални планове и програми съгласно чл.8.1 от Допълнителното 

споразумение към договора – в процес нас изготвяне -  е отговора на оператора. Посочените в 

сключения анекс към договора между АВиК и оператора срокове са изтекли. 

 Други  - обсъдени бяха причини, поради които оператора не експлоатира водопроводната мрежа 

на с. Горни главанак общ. Маджарово. Причината е неизрядна документация. 

 

3.2 Други работни срещи  

На 11.03.2019 г. се проведе работна среща, организирана от председателя на АВиК,  по повод 

обсъждане и решение  на възникнали текущи въпроси по изпълнение на обект „ Допълнително 

аварийно водоснабдяване на град Хасково“. На срещата присъстваха представители на Община 

Хасково, БД ИБР, „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково, РЗИ Хасково. 

 

   4. Комисии и проверки 

През 2019 г. продължава изпълнението на процедурата по приемане на извършени от ВиК 

оператора инвестиции през 2018 г. в активи ПОС и ПДС, като се назначиха  и проведоха комисии със 

Заповед на кмета на Община Хасково, Община Стамболово, Община Ивайловград, Община Минерални 

бани, Община Симеоновград и със Заповед на Областния управител на област Хасково за активи ПДС. 

http://www.hs.government.bg/bg/konkursi/spisk-na-kandidatite-dopusnati-do-konkurs-za-dlzhnostta-glaven-sekretar-na-asotsiatsiya-po-v-i-k-na-obosobenata-teritoriya-obsluzhvana-ot-vodosnabdyavane-i-kanalizatsiya-eood-gr.-haskovo-2.html
http://www.hs.government.bg/bg/konkursi/spisk-na-kandidatite-dopusnati-do-konkurs-za-dlzhnostta-glaven-sekretar-na-asotsiatsiya-po-v-i-k-na-obosobenata-teritoriya-obsluzhvana-ot-vodosnabdyavane-i-kanalizatsiya-eood-gr.-haskovo-2.html


Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково  
 

4 
 

Членовете на комисиите извършиха проверка на място, както и проверка на предоставената от оператора 

документация по обекти. 

  На 16.04.2019 г. от ВиК експерта на АВиК е извършена проверка на място на реконструкция на 

водопровод в кв.“Злати дол“ в гр. Симеоновград. Констатира се голямо количество обрушени камъни в 

изкопа, които следва да бъдат отстранени. Констатира се и липса на детекторна лента при полагането на 

тръбите. 

 

     5. Предадени през годината на оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

публични активи, изградени от членове на АВиК 

     Съгласно чл. 4.4, буква „в“ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги: „Ако АВиК 

/някой от нейните членове/ създаде или придобие по друг начин Публични активи, след датата на 

влизане в сила на Договора, АВиК предоставя тези активи на Оператора и Операторът ги приема в срок 

от 60 дни, след като тези активи бъдат: i. въведени в експлоатация в съответствие със Закона за 

устройство на територията и Наредбата за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

или изцяло завършени, в случаите когато за Активите не се съставя Протокол-образец 16 или не се 

издава разрешение за ползване съгласно действащото право“.  

През 2019 г. АВиК Хасково предаде на оператора публични активи, както следва: 

 Изградени от Община Хасково – 10 броя обекти 

 Изградени от Община Свиленград – 2 бр. обекти 

     Обектите са предадени на оператора чрез изпратени от АВиК уведомления, като с всяко прието 

уведомление е допълнено и Приложение I към договора. 

 

   6. 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. 

 

 

 

 

 

СТЕФКА ЗДРАВКОВА 

Областен управител на област Хасково и 

Председател на АВиК – Хасково 
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