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УТВЪРДИЛ:.......................... 

 

СТЕФАН МИРЕВ 

Областен управител и 

Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик. 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА 

ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ” ЕООД, ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА 2019 г. 

 

 

Отчетът за дейността на Асоциацията по ВиК за 2019 г. е изготвен в изпълнение 

на чл. 198в, ал. 5, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 16, т. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по ВиК (ПОДАВиК). 

През отчетния период дейността на Асоциацията по ВиК се ръководи от 

Областния управител на област Пазарджик в качеството му на Председател. 

Председателят е подпомаган от служители на Областна администрация Пазарджик 

наети по граждански договор. Асоциацията няма назначени служители по Кодекс на 

труда. 

Провеждайки държавната политика във ВиК сектора, Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВК услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, изпълнява 

функции и дейности произтичащи от Закона за водите.  

В изпълнение на Договора, сключен на 06.04.2017 г., в края на месец декември 

2018 г. и началото на месец януари 2019 г. стартира процесът по отчитане и приемане 

на инвестициите на ВиК оператора и данъчното им третиране, съгласно предоставения 

отчет за изпълнение на подробната инвестиционна програма от ВиК оператора за 2018 

г. Общо за обособена територия обслужвана от "ВиК услуги" ЕООД, Пазарджик 

инвестициите в публични активи надхвърлят заложената за 2018 г. сума от 450 000 

лв. и възлизат на 498 261 лв. За приемането на същите са изготвени заповеди за 

сформиране на комисии. Изготвени са протоколи. Инвестициите са приети от 

общинските съвети и предадени на АВиК за управление, респективно на оператора за 

експлоатация. 
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В срок АВиК предостави на членовете си и Министъра на регионалното развитие 

и благоустройството отчета за дейността и финансов отчет на асоциацията за 2018 г. 

 

След отказа за членство на община Панагюрище и община Стрелча в 

асоциацията по ВиК, председателят на Асоциацията в лицето на Областния управител 

проведе множество срещи и разговори със страните по договора. Двете общини се 

отказаха от членство, преди да е сключено допълнителното споразумение към 

Договора, т.е. преди финализиране на фактическия състав по тяхното приемане като 

членове на АВиК и реалната промяна на границите на обособената територия.  

Анексът за присъединяване на двете общини се преразгледа, както и 

задължителното ниво на инвестициите от страна на ВиК оператора. Месец януари 2019 

г. на двете общини се предостави ново Допълнителното споразумение към Договора. 

Общинските съвети и на двете общини препотвърдиха нежеланието си за членство в 

АВиК Пазарджик.  

Провеждайки държавната политика в сектора, месец февруари 2019 г., 

председателят на асоциацията инициира среща за всички кметовете на общини от 

областта с Директор дирекция „Водоснабдяване и канализация“ и експерти от МРРБ. 

Служителите на министерството отговориха на множество въпроси, предоставиха 

конкретни решения за част от казусите и предложиха методическа помощ.  

С писмо наш Изх.№3500-28/27.03.2019 г. на Кметовете и Председателите на 

Общински съвет на община Панагюрище и община Стрелча отново е предоставен за 

разглеждане и гласуване Анекса и Приложенията към него. Представителите на 

местната власт не промениха позицията и становището си по отношение на 

консолидацията на операторите и членството им в асоциацията. 

През отчетната година са проведени две заседания на Общото събрание на 

Асоциацията. 

На проведеното на 14.03.2019 г., редовно заседание, Общото събрание на 

Асоциацията взе следните решения: 

1. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” 

ЕООД, Пазарджик за 2018 г. съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите. 

2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. на Асоциацията 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни 

услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, съгласно чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на АВИК. 

3. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, съгласно чл. 198в, 

ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника 

за организацията и дейността на АВиК, прие бюджет на Асоциацията за 2019 г. без 

вноска на държавата и общините в него. Формираният в размер на 53 245 лв. бюджет 

е на база задължения на общините към асоциацията от предходни години.  
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Предвид липсата на окрупняване в област Пазарджик за сектора и 

невъзможността на общините да отговорят на изискванията и критериите поставени 

пред страната ни от ЕС за финансиране на ВиК проекти, общините на територията на 

област Пазарджик са извън обхвата на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 

г“. Общините от областта не са допустими бенефициенти и по Програмата за развитие 

на селските райони. Основният финансов ресурс в сектора, с който разполагат 

операторите, респективно общинските администрации са постъпленията от 

ползвателите на ВиК услугите и общинските бюджети.  

Имайки предвид горното и факта, че на територията на „Водоснабдяване и 

канализационни услуги” ЕООД, Пазарджик до този момент са изпълнени най-малко 

евро-проекти, първите и последни са през 2015 г. на териториите на общините 

Септември и Лесичово, председателят на асоциацията инициира искане за 

финансиране на проекти в сектор ВиК с бенефициенти общини от обособената 

територия. Молбата за държавно финансиране се отправи към МРРБ. Предложени бяха 

5 комплекта с пълна проектна документация, съгласно изискванията на Закона за 

устройство на територията и издадени разрешения за строеж. Проектите са обсъдени 

на редовното Общо събрание на Асоциацията, подкрепени са от ВиК оператора и 

съответстват на Регионалния генерален план на обособената територия и 

инвестиционните програми към него. Към момента на изготвяне на настоящия доклад, 

обратна информация от министерството няма.  

През отчетния период Асоциацията по ВиК даде положително становище за 

съответствието на инвестиционен проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на 

биогенни елементи - азот и фосфор, на гр. Пазарджик” с Регионалния генерален план 

на обособената територия на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. 

Пазарджик. Общината кандидатства за финансиране пред ПУДООС. До момента няма 

информация за финансиране на проекта. 

В срока на настоящия отчет АВиК осъществи контакт и кореспонденция с ДЗЗД 

„Дружество за оценка на активите“, изпълнител по договор с предмет: “Изготвяне на 

оценка на ВиК активи, публична държавна и публична общинска собственост”. 

Съгласувано е становището на ВиК оператора и е получена „Оценителската таблица“. 

В периода на доклада, по искане на Министъра на земеделието, храните и 

горите, АВиК предостави налична информация за статута на поземлени имоти, като 

част от водоснабдителните системи и записа им в КВС и КККР с начина им на трайно 

ползване. Следва да се отчетът неточностите и различията в записите за имотите, 

както и забавения процесът на актуване съгласно изискванията на ЗОС и ЗДС на 

предадени публични ВиК системи, съоръжения и имоти на обособената територия на 

оператора.  

На извънредното заседание проведено на 29.10.2019 г., Общото събрание на 

АВиК взе следните решения: 

1. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, одобри предложен 

от ВиК Пазарджик, План на подробна инвестиционна програма за обособената 

територия за 2019 г. възлизаща на 520 000 лв. 
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2. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, не прие 

предложение за промяна в чл. 4.2.г от Договора, определящ срок от 24-ри месеца 

след подписване на Договора за изготвяне на „План за стопанисване, експлоатация и 

поддръжка на Активите“ /Приложение 10 от Договора/.  

3. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, не прие решение 

за промяна границите на обособената територия чрез отпадане на община 

Панагюрище от нея. 

4.  Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, не прие решение 

за промяна границите на обособената територия чрез отпадане на община Стрелча от 

нея. 

5. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик не прие решение за 

вноска на държавата в бюджета на асоциацията за 2020 г.  

От проведените заседания на Общото събрание на АВиК ясно личи отношението 

на членовете на асоциацията към създадената структура. Членовете на Общото 

събрание изказват негативното си становище за дейността на асоциацията. 

Създадената асоциация не е отговорила на очакванията на общините. 

Неосъщественото окрупняване и невъзможността на общините да кандидатстват по 

ОП „Околна среда“, ПРСР за сектор ВиК и липсата на държавно финансиране, правят 

съществуването на асоциацията безпредметно, считат представителите на местната 

власт. Тези разбирания се отразяват и при гласуването за бюджет на Асоциацията. 

През отчетния период Асоциацията изпълнява текущи задачи, възлагани от 

МРРБ, води кореспонденция с граждани и институции, изготвяни са становища за 

органите на местното самоуправление, обменя информация с ВиК операторите от 

областта. Изпълнени са указанията и е търсена методическа помощ и съдействие от 

експертите на Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в МРРБ, свързани с 

реформата в сектора и конкретни решения.  

Асоциацията подпомага и съдейства на общинските администрации, членове на 

асоциацията за изпълнение на заложените в законодателството и Договора 

изисквания и дейности. Проведени са множество срещи с ВиК оператора. Отговаряно 

е на жалби. 

По искане на КЕВР е представена информация, относно бизнес плановете за 

развитие и дейността на ВиК операторите на територията на областта за регулаторния 

период 2017-2021 г. Изготвени са доклади и писма за степента на изпълнение на 

реформата в сектора, за изпълнението на разпоредбите на § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗВ за 

ВиК операторите и общините на територията на областта.  

През изтеклата година Асоциацията по ВиК работи, активно съдейства и води 

кореспонденция с фирмите изпълнители по проекта на МРРБ „Подпомагане на 

ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“. В 

резултат на съвместната работа представители на асоциацията предоставяха 
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информация, участваха в обучения, семинари, демонстрации на добри инженерни 

практики и работни посещения за обмяна на опит.  

Провеждайки държавната политика в сектора, в периода обхващащ доклада, 

Областният управител организира множество индивидуални срещи с представителите 

на местната власт с покана за включването на общините в асоциацията по ВиК. Водена 

е кореспонденция с кмета на община Белово и управителя на ВиК оператора – 

концесионер, относно активите на обособената територия и желанието на общински 

съвет да създаде нова асоциация с държавата. В тази връзка са и проведените 

разговори с кметовете на община Батак и община Ракитово и свързаните с казуса 

решения на Общинските съвети.  

В периода на изготвяне на настоящия доклад, „Водоснабдяване и 

канализационни услуги“ ЕООД, Пазарджик представи на членовете на Асоциацията 

отчета по инвестиционната си програма. Съгласно предоставения отчет, инвестициите 

на оператора за обособената територия през 2019 г. в публични активи, възлизат на 

340 782 лв. Сформирани са комисии за проверка и приемане на инвестициите.  

Като резултат от липсата на окрупняване КЕВР прекрати и не разглежда 

искането на ВиК Пазарджик за одобряване на Бизнес плана му. „ВиК-П“ ЕООД, гр. 

Панагюрище няма одобрен Бизнес план за регулаторния период 2017-2021 г. „ВиК-С“ 

ЕООД, гр. Стрелча няма изготвен Бизнес план за регулаторния период 2017-2021 г.  

Липсата на актуален Бизнес план постави в невъзможност извършването, в 

пълен обем, на инвестиции от ВиК Пазарджик в инфраструктурата на обособената 

територия. Проблем, не решаването на който ще се задълбочи през 2020-та година. В 

дружеството се забелязва все по-голям дисбаланс между действащата към момента 

цена на услугата и заложена такава по Бизнес план. Изостават възнагражденията на 

персонала, което води до напускане на служители. Факт, който се отразява негативно 

на социално-икономическия облик на територията. И ако до този момент говорим за 

липса на инвестиции, за отсъствие на модерни и ефективни технологии, то от тук 

насетне може би ще добавяме: влошаване на показателите за качество на услугата, 

за нейната липса и за застрашено от фалит в резултат от държавната реформа, 

работещо държавно дружество. 

Като Областен управител съм силно притеснен от случващото се на 

територията на област Пазарджик в сектор ВиК.  

Бюджет: Общото събрание на асоциацията, на заседание месец октомври 2019 

г., отново не гласува вноска на държавата в бюджета на АВиК за 2020 г. 

Към момента на изготвяне на настоящия отчет средства в бюджета на АВиК за 

2019 г. е внесла единствено община Пазарджик, като част от задълженията и към 

бюджет от предходни години. Община Септември дължи 12 136 лв. Наличността в 

сметката на Асоциацията към 31.12.2019 г. е 5 499 лв.  

На община Септември 2018 г. се връчи нотариална покана за доброволно 

плащане. За периода на доклада, поради липса на плащане е образувано заповедно 

производство по чл. 410 от ГПК пред Районен съд Пазарджик за изпълнение на 

парично задължение. В резултат на същата е издадена заповед, въз основа на която 

е образувано изпълнително производство пред частен съдебен изпълнител.   
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Съблюдавайки нормативната уредба председателят на асоциацията с писмо от 

месец януари 2020 г. уведоми оператора за извършване на планова проверка по чл. 

23 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за 

квалификацията на персонала им. Проверката ще се извърши на 18.02.2020 г., като 

резултатите от нея ще се отчетът в доклада на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. 

Пазарджик за 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


