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ПРОТОКОЛ №19 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ “ ЕООД – ХАСКОВО 

Днес, 05.03.2020 г. (четвъртък), в сградата на Областна администрация Хасково с адрес: гр. 

Хасково, пл. „Свобода“ №5 от 11 ч. се проведе редовно 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 

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

В списъка  подписи положиха: 

1. За Държавата – Стефка Здравкова - Областен управител на област Хасково и Председател 

на Асоциация по ВиК – Хасково, съгласно Решение № РД-02-14-164/20.02.2020 г. на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 15-00-55/02.03.2020 г. от Министъра 

на околната среда и водите. 

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

представител съгласно Решение № 164/27.02.2020 г.  

3. За Община Ивайловград – Кръстю Делииванов – зам.-кмет, представител съгласно Решение 

№ 16/06.02.2020 г. 

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

48/30.01.2020 г. 

5. За Община Минерални бани – Мюмюн Искендер – кмет - представител съгласно Решение 

№40/07.02.2020 г. 

6. За Община Свиленград – Анастас Карчев - кмет, представител съгласно Решение № 

90/24.02.2020 г. 

7. За Община Симеоновград – Милена Рангелова – кмет, представител съгласно Решение № 

42/07.02.2020 г. 

8. За Община Стамболово – Ибрам Тахир – зам.- кмет – без решение на ОбС Стамболово за 

позиция по дневния ред  

9. За Община Тополовград – Хараламби Мочев – зам.- кмет, представител съгласно Решение 

№37/31.01.2020 г. 

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

96/12.02.2020 г. 
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11.  За Община Хасково – Станислав Дечев – кмет, представител съгласно Решение № 

63/28.02.2020 г. 

    Присъстващите с право на глас представиха решенията на общинските съвети за позиция и 

мандат с изключение на представителя на Община Стамболово. При липсата на решение на 

Общински съвет Стамболово, процентите на общината не бяха включени при изчисляване на 

кворума и при гласуванията. На заседанието не присъства представител на община Маджарово. 

     На заседанието присъстваха и : Лозко Лозев - ръководител район Хасково и Антон Вълчев – 

юрисконсулт при  „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД  Хасково; Иванка Димитрова – директор 

дирекция в Община Свиленград; Нуртин Сабри – зам.- кмет на Община Минерални бани. 

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

кворум заседанието беше открито от председателя на асоциацията г-жа Стефка Здравкова . 

 За протоколист във връзка с чл. 15, ал.1 от ПОДАВИК и за преброител на кворума и 

гласовете, съгласно чл. 12, ал. 8 от ПОДАВИК, беше определена  Димитрина Добрева – фин. експерт 

в АВиК – Хасково.  

Заседанието се проведе 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 2019г. 

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

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2019 г. 

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

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

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2020 г. 

5. Други 

 

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. 

 

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Общото събрание взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

На основание чл. 198в, ал.4, т.10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на 

Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, приема годишния отчет за дейността на 

Асоциацията за 2019 г. 

ЗА: 97,99 % 

ПРОТИВ: НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: НЯМА 

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

198в ал.9./ 

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представени бяха  решенията на общинските съвети по т. 2. и след проведено гласуване 

Общото събрание взе следното: 
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РЕШЕНИЕ 

На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

Хасково, приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2019 г. 

ЗА: 97,99 % 

ПРОТИВ: НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: НЯМА 

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

198в ал.9. 

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Представени бяха решенията на общинските съвети по т. 3. След проведено гласуване 

Общото събрание взе следното: 

РЕШЕНИЕ  

На основание чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, Общото събрание на Асоциация по 

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

канализация” ЕООД – Хасково приема годишния финансов отчет (ГФО) на Асоциацията за 2019 г.  

ЗА: 97,99% 

ПРОТИВ: НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: НЯМА 

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

198в ал.9. 

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

  Представени бяха решенията на общинските съвети по т.4. След проведено гласуване 

Общото събрание взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

На основание чл. 198в, ал.4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, ал.2 от от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на 

Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, приема бюджета на Асоциацията за 2020 г.  

ЗА: 97,99% 

ПРОТИВ: НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: НЯМА 

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

198в ал.9. 

По т.5– „Други“ 

Г-жа Здравкова запозна присъстващите на събранието с поставените в пълномощното от 

Министъра на околната среда и водите въпроси към оператора, а именно: 

1. Състоянието на наличните резервни водоизточници и готовността им за ползване при 

възникване на извънредни ситуации, както и възможностите им за осигуряване на непрекъснатост 

на водоснабдяването в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД -  Хасково; 

2. Напредък по изпълнение на задълженията, произтичащи от Директивата за пречистване 

на отпадъчни води от населените места и изпълнение на заложените мерки в Плана за управление 

на речните басейни в Източнобеломорски район 2016-2021 г., в т.ч. информация за степента на 
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изграденост на канализационната мрежа и наличие на пречиствателни станции, както и степен на 

свързаност към тях (% от еквивалент жители) за агломерациите с над 2000 е.ж. 

Г-н Лозев – ръководител район Хасково към ВиК - даде следната информация по точка 1 -  

водочерпенето на територията на цялата област се извършва предимно от помпени станции, като се 

черпят подземни водоизточници – кладенци. Резервни водоизточници за съжаление има в малко 

населени места и са малко на брой. Информацията по общини е следната: за град Хасково няма 

резервни водоизточници, от които да се черпи в кризисни ситуации, а за селата в общината има 1 

бр. в с. Узунджово – помпена станция. Общо в общината се водоснабдяват 36 населени места; за 

Община Димитровград няма подготвена информация, тъй като все още не се обслужва от ВиК 

Хасково; за село Стамболово няма резервни водоизточници, а за 8 бр. села в общината има каптажи, 

които се ползват в зимния период и помпени станции, които се ползват с каптажите  в летния 

период. Общо се водоснабдяват 26 населени места; за община Тополовград и град Тополовград няма 

резервно водоснабдяване. Общо се водоснабдяват 19 населени места; за община Харманли и град 

Харманли няма резервни водоизточници. Общо се водоснабдяват 25 населени места; за община 

Любимец и град Любимец няма резервни водоизточници. Общо се водоснабдяват 10 населени 

места; за община Маджарово и град Маджарово няма резервни водоизточници. Общо се 

водоснабдяват 12 населени места; за град Ивайловград няма резервни водоизточници и за 8 бр. 

населени места в общината има каптажи с помпени станции към тях. Общо се водоснабдяват 26 

населени места ; за община Минерални бани и село Минерални бани няма резервни водоизточници. 

Общо се водоснабдяват 12 населени места; за град Свиленград няма резервни водоизточници, има 

две резервни ПС към две населени места в общината. Общо се водоснабдяват 22 населени места; за 

община Симеоновград и град Симеоновград няма резервни водоизточници. Общо се водоснабдяват 

9 населени места 

Г-н Вълчев – юрисконсулт към ВиК Хасково - допълни, че са предприети мерки и  действия 

за увеличаване на дебита на кладенци на територията на община Хасково, което вероятно предстои 

да бъде направено и за други общини.  

Г-н Лозев добави, че са почистени 7 бр. кладенци по поречието на река Марица на 

територията на община Симеоновград. На територията на община Хасково при Ябълково ще бъдат 

почистени 11 бр. тръбни кладенци.  

Г-жа Рангелова – кмет на Община Симеоновград - попита представителите на оператора 

докъде е стигнало обсъждането за изграждане на 3 бр. дублиращи кладенци. 

Г-н Лозев отговори, че е проведена среща при областния управител с представители на 

Басейнова дирекция, на която се уточни, че е най-подходящо да се направят дублиращи кладенци 

на съществуващите, а не изграждане на нови. От срещата има изготвен протокол. 

Г-жа Здравкова уточни, че почистването на кладенците е било най-бързото нещо, което е 

можело да се направи. 

Г-жа Рангелова каза, че ефекта от почистването е налице и е много голям. 

Г-н  Лозев отговори на втория поставен от МОСВ въпрос – на територията обслужвана от 

оператора в момента се поддържат 3 бр. ПСОВ. Това са ПСОВ гр. Хасково, ПСОВ гр. Свиленград 

и ПСОВ с. Мезек (общ. Свиленград) . Канализираните потребители представляват 72% от всички 

потребители, като са разпространени на територията на 8 населени места. 

Г-жа Гергана Кръстева – председател на ОбС Димитровград- допълни, че и Димитровград 

има изградена ПСОВ. 

Г-н Анастас Карчев – кмет на Община Свиленград - каза , че има пречиствателна станция 

изградена в с. Мезек, но в същото време селото не е заустено към станцията и попита дали оператора 

има инвестиционно намерение за запълване на капацитета на пречиствателната станция. 

Г-н Лозев отговори, че на този етап усилията на оператора са насочени към 

водоснабдяването, а канализацията не е приоритет на дружеството. 

Г-жа Рангелова помоли представителите на оператора за експедитивност при съгласуването 

на проекти. 
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Г-н Дечев – кмет на Община Хасково - повдигна въпроса за качеството на водата в Хасково. 

Допълни, че има резултати от миналата седмица и попита дали са взети нови проби.  

Г-н Лозев отговори, че нови проби ще бъдат взети следващата сряда, поради факта, че 

лаборатория  РЗИ Пловдив не приема проби в момента. 

Г-н  Дечев попита колко време отнема отчитането на резултат от пробите за наличие на уран. 

Г-н Лозев отговори, че пробите излизат за около 48 часа, но самите протоколи отнемат 

време. 

Г-н Делииванов – зам.-кмет на Община Ивайловград - сподели, че общината има два 

изградени сондажа, които не са  въведени в експлоатация.  

Г-н Лозев отговори, че има процедура на Басейнова Дирекция за издаване на разрешителни 

и изграждане на СОЗ. 

Г-н Вълчев допълни, че след въвеждане в експлоатация съоръжението се предава на 

оператора чрез АВиК. 

Г-жа Здравкова предложи на г-н Делииванов да бъде направена среща, на която да се 

изчисти този въпрос. 

Г-н Дечев попита г-н Лозев докъде е разработването на Бизнес плана на дружеството. 

Г-н Лозев отговори, че плана е представен за предварителен преглед в КЕВР и се работи по 

поставените от комисията забележки. 

Г-жа Димитрова – директор дирекция Община Свиленград - поясни, че ако има разработен 

нов Бизнес план, той следва да бъде предоставен за общините за становище. 

 Г-н Вълчев подчерта, че след отстраняване на забележките, планът ще бъде депозиран в 

асоциацията. С цел ускоряване на процедурата по одобрение, ще бъде по-добре, ако плана се 

депозира паралелно в КЕВР и асоциацията. 

Г-жа Димитрова обърна внимание, че одобрението на Бизнес плана от асоциацията трябва 

да предшества утвърждаването му от КЕВР. 

Г-жа Кръстева изрично помоли да се запише в протокола от събранието, че Община 

Димитровград иска среща с дружеството, което е извършило правни консултации на асоциацията. 

Допълни, че от две години моли за такава среща, тъй като има огромна неяснота за 

трансформирането на ВиК Димитровград. Общината е изпратила писма до областния управител, 

МРРБ, КЕВР и е получила уклончив отговор от министерството. Сподели, че има настроения за 

излизане на общината от АВиК Хасково и подчерта, че тази среща е наложителна. 

Г-жа Добрева- фин. експерт към АВиК Хасково - уточни, че дружеството за консултантски 

услуги е имало договор с МРРБ, а не с асоциацията и тази среща е възможна само със съдействието 

на министерството. Допълни, че се води и кореспонденция с МРРБ  във връзка със съществуващото 

юридическо лице АВиК Димитровград.  

Г-жа Кръстева изрично помоли, когато бъде готов Бизнес плана на дружеството да се 

представи и на Община Димитровград. 

Г-н Милев – зам.- кмет на Община Любимец - обясни, че е правилно когато се изготвя проект 

на Бизнес план да се вземат предвид предложения от общините за инвестиции, а не плана да се 

изпраща в последния момент за одобрение от асоциацията.  Също попита какво се случва с РПИП. 

Програмният период приключва и в каква посока се върви в новия програмен период. 

Г-н Искендер – кмет на Община Минерални бани -  каза, че е вместо да се разменят писма е 

по-добре да се правят индивидуални срещи с оператора по общини, на които да се решават 

проблеми. 

Г-жа Здравкова напомни, че тези срещи са стартирали, като се проведе среща за проблемите 

в  Община Симеоновград. Както е проведена и среща, на която бяха поканени  всички членове на 

асоциацията за очертаване на основните проблеми на водоснабдяването. 

Г-жа Димитрова каза, че в момента сме в началото на три етапа, които не трябва да се 

пропускат. Първият е РГП за дългосрочно плануване, след това е Бизнес плана на оператора и 

подробната инвестиционна програма на оператора за тази година, която всъщност е най-важна за 

собствениците. 
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Г-жа Рангелова изрази притеснение за проблемите с качеството на водата в Община 

Симеоновград и въобще в цялата област и негативите, които понасят кметовете от недоволството 

на населението, че се плаща цена за питейна вода, която дори не се използва и за някои битови 

нужди. 

Г-н Лозев отговори на въпросите. Обясни, че оператора всъщност е този, който с най-голямо 

нетърпение очаква РПИП. За да случат проучванията трябва да бъде консолидирана напълно и на 

практика обособената територия. За да се случи това трябва да се приеме и Бизнес плана на 

оператора, в който да е включена и територията на община Димитровград.  

Г-жа Димитрова отново повдигна въпроса за подробната инвестиционна програма на 

оператора за текущата година. 

Г-н Милев уточни, че миналата година получената подробна инвестиционна програма е била 

представена на собствениците от служителите на асоциацията само за информация . 

Г-жа Добрева поясни, че това са били указанията на експерти на МРРБ към онзи момент. 

Г-жа Киркова – кмет на Община Харманли - коментира и факта, че направените инвестиции 

по общини са на много ниска стойност. 

Г-жа Здравкова се ангажира да се изготви план за срещи на всяка община с оператора, като 

се започне от следващата седмица. 

Г-н Искендер предложи всички членове да подкрепят идеята – оператора по ползва кредит 

за да може да изпълни заложените в договора инвестиции. 

Г-жа Кръстева уточни, че по принцип асоциацията може и да смени оператора. 

Г-н Искендер призова членовете на асоциацията да правят ВиК проекти, има финансиране 

по ПМС, както и от МРРБ - за да се решават по-малките проблеми , а оператора да инвестира в 

довеждащи водопроводи. 

Г-жа Кръстева попита представителите на ВиК дали в изготвяния от тях в момента Бизнес 

план има разлика в цената на водата за Димитровград и останалите общини. 

Г-н Лозев отговори, че няма разлика. 

Г-жа Кръстева каза, че има проведена среща между кмета на Община Димитровград  г-н Иво 

Димов и заместник - министър Нанков, на която г-н Нанков е обещал да има разлика в цената на 

обособената територия, за да има по-плавно повишение на цената в Димитровград. 

Г-н Вълчев поясни, че единствено  КЕВР е компетентен орган за определяне цената на 

водата. 

 

След изказаните мнения и коментари на присъстващите заседанието бе закрито. 

Неразделна част от протокола  е „Списък на присъстващите с право на глас“. Съгласно чл. 

15 ал. 5  екземпляр от Протокола, подписан от лицата по чл.15 ал. 2 , се изпраща на общинските 

съвети на общините – членове на асоциацията, министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и министъра на околната среда и водите. 

 

 

 

 

Протоколист и преброител на кворума и гласовете: Димитрина Добрева – фин. експерт: 

 

 

Председател на Асоциация по ВиК – Хасково – Стефка Здравкова:                                                                                 


