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УТВЪРДИЛ:.......................... 

 

СТЕФАН МИРЕВ 

Областен управител и 

Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера. 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА 

ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

КАНАЛИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, ГР. ПЕЩЕРА 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 ВиК (ПОДАВиК). 

През отчетния период дейността на Асоциацията по ВиК се ръководи от 

Областния управител на област Пазарджик в качеството му на Председател. 

Асоциацията няма назначени служители по Кодекс на труда. Председателят е 

подпомаган от служители на Областна администрация Пазарджик наети по граждански 

договор, обслужващи и АВиК Пазарджик.  

Създадената средата на 2018 г. Асоциация обхваща територията на община 

Пещера. 

Провеждайки държавната политика във ВиК сектора, Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване канализация и строителство” 

ЕООД, гр. Пещера, изпълнява функции и дейности произтичащи от Закона за водите.  

В срок - края на месец януари 2020 г. АВиК предостави на Кмета на община 

Пещера и Министъра на регионалното развитие и благоустройството отчет за дейността 

на Асоциацията и финансов отчет за 2019 г. 

Съблюдавайки нормативната уредба Председателят на асоциацията насрочи за 

31.03.2020 г. извършване на планова проверка по чл. 23 от Наредбата за изискванията и 
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критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им. Поради обявеното 

извънредно положение във връзка с разпространението на коронавируса, проверката е 

отложена. Предвид обявената на 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и 

свързаните с нея противоепидемични мерки, е решено проверката да се извърши от 

разстояние. На оператора с писмо е указано необходимите за проверката справки и 

документи да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител.  

Документите са окомплектовани и представени от „Водоснабдяване канализация 

и строителство” ЕООД с писмо Изх. №344/11.09.2020 г. След извършване на 

документалната проверка, членовете на създадената със Заповед №РД/АВиК-

3/10.03.2020 г. на Председателя на асоциацията, комисия констатираха някои 

несъответствия с посочените в Наредбата изисквания и критерии към ВиК оператора. По 

информация на оператора са предприети действия за синхронизацията им.  

През отчетната година е проведено едно редовно заседания на Общото събрание 

на Асоциацията. 

На 22.02.2020 г. е насрочено редовното заседание на Общото събрание на 

Асоциацията да се проведе на 26.03.2020 г. Поради обявеното извънредно положение във 

връзка с разпространението на коронавируса, заседанието два пъти е отлагано. 

Заседанието се проведе на 28.05.2020 г. от 1100 часа при условията на чл. 6а от 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Загл. доп. 

– ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.). 

На заседанието на общото събрание се взеха следните решения: 

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

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и строителство” 

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

2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г. на Асоциацията по 

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

строителство” ЕООД, Пещера, съгласно чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на АВИК. 

3. Приемане на Бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, Пещера за 2020 г. 

в размер на 25000 лв., с вноска на държавата 5000 лв., 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. 
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През отчетната година, във връзка с искане но община Пещера с Изх. №91-195-

98/04.09.2020 г. е съгласуван проект за реконструкция на улични ВиК мрежи и 

съоръжения на територията на гр. Пещера относно съответствието им с Регионалния 

генерален план на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване, канализация 

и строителство“ ЕООД, гр. Пещера. Искането на общината е свързано с 

кандидатстването и за финансиране на пред Предприятието за управление на дейностите 

по опазване на околната среда /ПУДООС/. 

В периода на отчета Асоциацията изпълнява текущи задачи, възлагани от МРРБ, 

води кореспонденция с КЕВР, изготвяни са становища за органите на местното 

самоуправление, обменя информация с ВиК оператора. 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.  

През годината не са постъпвали жалби и сигнали до председателя на Асоциацията 

свързани с дейността на ВиК оператора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


