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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 2020 г. 

 

Отчетът за дейността на Асоциацията по ВиК за 2020 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 водоснабдяване и канализация 

(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. месец януари 2020 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 2019 г. Общо за обособена територия 

обслужвана от "ВиК услуги" ЕООД, гр. Пазарджик инвестициите в публични активи, 

съгласно приложение IХ от Договора следва да бъдат на стойност 600 хил. лв. за 2019 

г. Съгласно отчета на оператора те възлизат на 340782,37 лв. За приемането на 

същите са изготвени заповеди за сформиране на комисии. Изготвени и предоставени 

на АВик са констативни протоколи. Всички инвестициите за обособената територия са 

приети без забележки от публичния собственик и съгласно решенията на Общинските 

съвети са предадени на АВиК за управление, респективно на оператора за 

експлоатация. 
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Липсата на актуален Бизнес план и свързаната с него актуализация на цените 

на ВиК услугите постави в невъзможност извършването, в пълен обем на инвестиции 

от ВиК оператора в инфраструктурата на обособената територия. Проблем, не 

решаването на който се задълбочи през 2020-та година. Налице е все по-голям 

дисбаланс между действащите към момента цени на услугите и заложените такава по 

Бизнес план.  

В срок Асоциацията предостави на членовете си и Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството отчета за дейността и финансов отчет на асоциацията 

за 2019 г. 

С писмо изх.№3500-15/28.02.2020 г. на общините, членове на асоциацията е 

напомнено за задължението им съгласно Договора да предадат новоизградените през 

2019 г. активи на АВиК за управление.   

След отказа за членство в асоциацията на община Панагюрище и община 

Стрелча, председателят на Асоциацията отново проведе разговори и кореспонденция 

с двете общини. И община Панагюрище и община Стрелча препотвърдиха 

нежеланието си за членство в АВиК Пазарджик. Фактическия състав по тяхното 

приемане като членове на АВиК чрез сключване на допълнително споразумение към 

Договора и реална промяна на границите на обособената територия няма.  

С писмо наш Изх. №3500-8-1/18.02.2020 г. е изискано становището от 

кметовете на община Панагюрище и община Стрелча по указанията на МРРБ относно 

членството им в Асоциацията.  

След Решение №52/31.03.2020 г. на общински съвет Панагюрище за 

създаване на асоциация между държавата и община Панагюрище, представител на 

общината не присъства на заседанията на Общото събрание на Асоциацията. 

Провеждайки държавната политика, месец февруари 2020 г., Председателят 

и експерти от асоциацията проведоха среща с управителя на „ВКТВ“ гр. Велинград и 

служители от общинска администрация на община Велинград и община Сърница. В 

работна среда се дискутираха поставените от тях въпроси свързани с желанието на 

община Сърница да се отдели от община Велинград, като създаде свой ВиК оператор. 

На присъстващите бе разяснена държавната политика в сектора, нормативно 

заложеното в българското и европейско законодателство, като и европейските 

изисквания за финансиране в сектора.  

Във връзка с предоставен Окончателен протокол за разпределение на 

собствеността на ВиК активите на територията на община Белово е проведена работна 

среща с представители на ВиК оператора обслужващ обособената територия. 

Проведен е разговор с „ВКУ“ ЕООД, гр. Пазарджик и е инициирано писмо до МРРБ. 

Съблюдавайки нормативната уредба Председателят на асоциацията с писмо 

Изх. №3500-4/15.01.2020 г. уведоми ВиК 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 се извърши на 18.02.2020 г. С 

протокол на комисията, сформирана със Заповед № РД/АВиК-1 от 10.01.2020 г. на 

Областен управител на област Пазарджик в качеството му на председател на АВиК на 
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обособената територия, обслужвана от „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик са отчетени 

резултатите от проверката, а имено:  

Комисията констатира, че „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. 

Пазарджик, отговоря на нормативите заложени в Наредбата за изискванията и 

критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им. 

През отчетната година са проведени две заседания на Общото събрание на 

Асоциацията. 

На 24.02.2020 г. е насрочено редовното заседание на Общото събрание на 

Асоциацията да се проведе на 17.03.2020 г. Поради обявеното извънредно положение 

във връзка с разпространението на коронавируса, заседанието е отложено. 

Редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията се проведе на 

18.06.2020 г. и взе следните решения: 

1. Прие годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената 

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

Пазарджик за 2019 г, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите. 

2. Прие отчета за изпълнението на бюджета за 2019 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. Прие бюджет на Асоциацията за 2020 г. в размер на 33136 лв. /без вноска 

на държавата/, 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. 

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

отново не прие предложения от Областния управител проект на бюджет на 

Асоциацията за 2020 г. с вноска на държавата по него. Въпреки договореното 2019 г. 

разсрочено плащане на задълженията на общините към на АВиК, през отчетната 

година няма постъпили средства от общините в бюджета на Асоциацията.  

В срока на настоящия отчет представители на АВиК участваха в организираните 

за сектора обучения и семинари.  

На извънредното заседание проведено на 11.08.2020 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 2020 г. възлизаща на 550 000 лв. 

2. 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. 

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 Стрелча от 

нея. 
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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. 

Като Областен управител съм силно притеснен от случващото се на територията на 

област Пазарджик в сектор ВиК. 

В периода на докладване 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.  

Разглеждани са жалби. Граждани от цялата област се обръщат към Областен 

управител в качеството му на такъв с различни казуси за сектора, често извън 

компетентността на АВиК съгласно заложеното в Закона за водите и Договора. За 

всички сигнали и жалби е извършена проверка и е отговорено по общия ред.  

През отчетния период Асоциацията изпълнява текущи задачи, възлагани от 

МРРБ, води кореспонденция с граждани и институции, КЕВР, 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.  

Бюджет: Общото събрание на асоциацията на заседание проведено 2019 г. 

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

гласуван бюджет за 2020 г. е на база дължими суми на община Пазарджик в размер 

на 21 000 лв. и община Септември в размер на 12 136 лв. Към момента на изготвяне 

на настоящия отчет няма преведени средства в бюджета на АВиК за цялата 2020 г.  

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.  

По изпълнителното дело са предприети действия по принудително събиране 

на дължимите суми, като е поискан опис и продажба на движими вещи, както и 

налагането на запор върху настоящи и бъдещи вземания на община Септември за 

такси за водовземане на минерални води. Тези действия по принудително събиране 

не са довели до желания резултат и не е налице събиране на дължимите от общината 

вноски към бюджета на АВиК. 

 

Изготвил: М. Комсийска - гл. експерт в дирекция АКРРДС 


