
Утвърдил: 

инж. Божидар Желязков

№ Собственик вид собственост вид на актива вид дейност

индикативна стойност, 

хил.лв.

І.
1 Община Хасково

доставяне

Поддръжка/ремонт на сграден фонд ПДС

Поддръжка/ремонт 

на сграден фонд

 помпени станции - 

доставка, монтаж и др. 40.000

Санитарно-охранителни зони ПДС

Санитарно-

охранителни зони учредяване 169.200

209.240

2 Община Харманли

доставяне

Довеждащи съоръжения ПДС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция,подмяна 26.400

Резервоари ПДС водоеми

строителни работи, 

реконструкции 12.000

Помпени станции ПДС сгради и съоръжения

доставка, монтаж, 

строителни работи, 

реконструкции 17.000

55.400

3 Община Свиленград

доставяне

Довеждащи съоръжения ПДС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция,подмяна 18.100

Резервоари ПДС водоеми

строителни работи, 

реконструкции 15.000

Помпени станции ПДС сгради и съоръжения

доставка, монтаж, 

строителни работи, 

реконструкции 18.000

51.110

4 Община Любимец

доставяне

Довеждащи съоръжения ПДС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция,подмяна 9.100

Резервоари ПДС водоеми

строителни работи, 

реконструкции 6.600

Помпени станции ПДС сгради и съоръжения

доставка, монтаж, 

строителни работи, 

реконструкции 7.000

22.730

5 Община Симеоновград

доставяне

Довеждащи съоръжения ПДС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция,подмяна 8.320

Резервоари ПДС водоеми

строителни работи, 

реконструкции 3.580

Помпени станции ПДС сгради и съоръжения

доставка, монтаж, 

строителни работи, 

реконструкции 8.000

19.900

общо:

общо:

общо:

Управител на "ВиК" ЕООД Хасково

ПОДРОБНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

за инвестиции в активи ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2023г., които 

гарантират разпределението на задължителното ниво на инвестициите по сключения Договор с Асоциацията по ВиК - Хасково и 

дължима престация от оператора "ВиК"ЕООД гр.Хасково

ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

общо:

общо:



6 Община Стамболово

доставяне

Довеждащи съоръжения ПДС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция,подмяна 6.000

Резервоари ПДС водоеми

строителни работи, 

реконструкции 5.000

Помпени станции ПДС сгради и съоръжения

доставка, монтаж, 

строителни работи, 

реконструкции 2.210

13.210

7 Община Минерални бани

доставяне

Довеждащи съоръжения ПДС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция,подмяна 6.500

Резервоари ПДС водоеми

строителни работи, 

реконструкции 3.100

Помпени станции ПДС сгради и съоръжения

доставка, монтаж, 

строителни работи, 

реконструкции 3.530

13.130

8 Община Маджарово

доставяне

Помпени станции ПДС сгради и съоръжения

доставка, монтаж, 

строителни работи, 

реконструкции 3.700

3.700

388.420

ІІ.
1 Община Хасково

доставяне
Санитарно-охранителни зони ПОС учредяване 60.000

Довеждащи съоръжения ПОС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция, подмяна 50.000

Помпени станции ПОС сгради и съоръжения

доставка, монтаж, 

строителни работи, 

реконструкции 16.000

Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м ПОС

вътрешна 

водопроводна мрежа реконструкция, подмяна 94.000

Сградни водопроводни отклонения ПОС СВО подмяна СВО 32.500

Кранове и хидранти ПОС

съоръжения по 

мрежата

доставка, монтаж и 

подмяна 22.500

отвеждане
Канализационни помпени станции ПОС 2.000
Рехабилитация  и разширение на 

главни  канализационни колектори и 

клонове ПОС

колектори, 

кан.мрежа,шахти реконструкция, подмяна 10.100

Сградни канализационни отклонения ПОС СКО подмяна СКО 8.600

СКАДА за отвеждане на отпадъчни 

води ПОС

създаване, изграждане или 

монтаж 3.000

пречистване

Друго специализирано оборудване за 

ПСОВ ПОС

помпи, табла, 

автоматика

доставка и монтаж на 

помпи, табла, автоматика 50.400

349.100

ОБЩО ПДС:

ПУБЛИЧНО ОБЩИСКА СОБСТВЕНОСТ

общо:

общо:

общо:

общо:



2 Община Димитровград

доставяне
Санитарно-охранителни зони ПОС учредяване 17.150

Довеждащи съоръжения ПОС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция, подмяна 25.000

Помпени станции ПОС сгради и съоръжения

доставка, монтаж, 

строителни работи, 

реконструкции 30.250

Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м ПОС

вътрешна 

водопроводна мрежа реконструкция, подмяна 46.750

Сградни водопроводни отклонения ПОС СВО подмяна СВО 20.170

Кранове и хидранти ПОС

съоръжения по 

мрежата

доставка, монтаж и 

подмяна 17.350

отвеждане
Рехабилитация  и разширение на 

главни  канализационни колектори и 

клонове ПОС

колектори, 

кан.мрежа,шахти реконструкция, подмяна 7.890

Сградни канализационни отклонения ПОС СКО подмяна СКО 5.600

пречистване

Друго специализирано оборудване за 

ПСОВ ПОС

помпи, табла, 

автоматика

доставка и монтаж на 

помпи, табла, автоматика 29.000

199.160

3 Община Харманли

доставяне

Довеждащи съоръжения ПОС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция, подмяна 25.000
Резервоари ПОС водоеми 13.000

Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м ПОС

вътрешна 

водопроводна мрежа реконструкция, подмяна 15.000

Сградни водопроводни отклонения ПОС СВО подмяна СВО 10.310

Кранове и хидранти ПОС

съоръжения по 

мрежата

доставка, монтаж и 

подмяна 9.600

отвеждане
Рехабилитация  и разширение на 

главни  канализационни колектори и 

клонове ПОС

колектори, 

кан.мрежа,шахти реконструкция, подмяна 3.800

Сградни канализационни отклонения ПОС СКО подмяна СКО 2.230

пречистване

Друго специализирано оборудване за 

ПСОВ ПОС

доставка и монтаж на 

помпи, табла, автоматика 13.060

92.000

4 Община Свиленград

доставяне

Довеждащи съоръжения ПОС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция, подмяна 16.000
Резервоари ПОС водоеми 6.000

Помпени станции ПОС сгради и съоръжения

доставка, монтаж, 

строителни работи, 

реконструкции 5.000

Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м ПОС

вътрешна 

водопроводна мрежа реконструкция, подмяна 18.700

Сградни водопроводни отклонения ПОС СВО подмяна СВО 12.300

Кранове и хидранти ПОС

съоръжения по 

мрежата

доставка, монтаж и 

подмяна 9.000

общо:

общо:



отвеждане
Рехабилитация  и разширение на 

главни  канализационни колектори и 

клонове ПОС

колектори, 

кан.мрежа,шахти реконструкция, подмяна 3.600

Сградни канализационни отклонения ПОС СКО подмяна СКО 2.200

пречистване

Друго специализирано оборудване за 

ПСОВ ПОС

помпи, табла, 

автоматика

доставка и монтаж на 

помпи, табла, автоматика 12.400

85.200

5 Община Любимец

доставяне

Довеждащи съоръжения ПОС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция, подмяна 8.000

Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м ПОС

вътрешна 

водопроводна мрежа реконструкция, подмяна 9.400

Сградни водопроводни отклонения ПОС СВО подмяна СВО 8.500

Кранове и хидранти ПОС

съоръжения по 

мрежата

доставка, монтаж и 

подмяна 4.000

отвеждане
Рехабилитация  и разширение на 

главни  канализационни колектори и 

клонове ПОС

колектори, 

кан.мрежа,шахти реконструкция, подмяна 1.380

Сградни канализационни отклонения ПОС СКО подмяна СКО 1.200

пречистване

Друго специализирано оборудване за 

ПСОВ ПОС

доставка и монтаж на 

помпи, табла, автоматика 5.390

37.870

6 Община Симеоновград

доставяне

Довеждащи съоръжения ПОС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция, подмяна 5.000

Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м ПОС

вътрешна 

водопроводна мрежа реконструкция, подмяна 9.190

Сградни водопроводни отклонения ПОС СВО подмяна СВО 7.900

Кранове и хидранти ПОС

съоръжения по 

мрежата

доставка, монтаж и 

подмяна 3.500

отвеждане
Рехабилитация  и разширение на 

главни  канализационни колектори и 

клонове ПОС

колектори, 

кан.мрежа,шахти реконструкция, подмяна 0.600

Сградни канализационни отклонения ПОС СКО подмяна СКО 1.600

пречистване

Друго специализирано оборудване за 

ПСОВ ПОС

доставка и монтаж на 

помпи, табла, автоматика 4.690

32.480

общо:

общо:

общо:



7 Община Ивайловград

доставяне

Довеждащи съоръжения ПОС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция, подмяна 3.500

Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м ПОС

вътрешна 

водопроводна мрежа реконструкция, подмяна 6.500

Сградни водопроводни отклонения ПОС подмяна СВО 6.000

Кранове и хидранти ПОС

съоръжения по 

мрежата

доставка, монтаж и 

подмяна 2.800

отвеждане

Сградни канализационни отклонения ПОС СКО подмяна СКО 1.920

пречистване

Друго специализирано оборудване за 

ПСОВ ПОС

доставка и монтаж на 

помпи, табла, автоматика 3.500

24.220

8 Община Минерални бани

доставяне

Довеждащи съоръжения ПОС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция, подмяна 5.800

Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м ПОС

вътрешна 

водопроводна мрежа реконструкция, подмяна 6.800

Сградни водопроводни отклонения ПОС СВО подмяна СВО 4.400

отвеждане
Проучване и моделиране на 

канализационната мрежа ПОС 1.490

пречистване

Друго специализирано оборудване за 

ПСОВ ПОС

доставка и монтаж на 

помпи, табла, автоматика 3.370

21.860

9 Община Стамболово

доставяне

Довеждащи съоръжения ПОС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция, подмяна 3.000

Помпени станции ПОС

доставка, монтаж, 

строителни работи, 

реконструкции 5.000

Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м ПОС

вътрешна 

водопроводна мрежа реконструкция, подмяна 6.400

Сградни водопроводни отклонения ПОС СВО подмяна СВО 2.600

отвеждане

СКАДА за отвеждане на отпадъчни 

води ПОС

създаване, изграждане или 

монтаж 1.500

пречистване

Друго специализирано оборудване за 

ПСОВ ПОС

доставка и монтаж на 

помпи, табла, автоматика 3.190

21.690

общо:

общо:

общо:



10 Община Маджарово

доставяне

Довеждащи съоръжения ПОС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция, подмяна 1.500

Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м ПОС

вътрешна 

водопроводна мрежа реконструкция, подмяна 2.500

Сградни водопроводни отклонения ПОС подмяна СВО 2.000

6.000

11 Община Тополовград

доставяне

Довеждащи съоръжения ПОС

хранителни и 

напорни 

водопроводи реконструкция, подмяна 5.200

Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м ПОС

вътрешна 

водопроводна мрежа реконструкция, подмяна 8.400

Сградни водопроводни отклонения ПОС подмяна СВО 10.600

Кранове и хидранти ПОС

доставка, монтаж и 

подмяна 9.800

отвеждане
Рехабилитация  и разширение на 

главни  канализационни колектори и 

клонове ПОС реконструкция, подмяна 1.500

Сградни канализационни отклонения ПОС подмяна СКО 1.500

пречистване

Друго специализирано оборудване за 

ПСОВ ПОС

доставка и монтаж на 

помпи, табла, автоматика 6.000

43.000

912.580

1301.000

1301.600

В това число: доставяне 1108.290

отвеждане 61.710

пречистване 131.600

общо:

общо:

ОБЩО ПОС:

ОБЩО ПДС + ПОС:

Общо за обособената територия, обслужвана от "ВиК"ЕООД гр.Хасково:

Забележка: Поради аварийността на дейностите, програмата може да претърпи промяна.


