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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 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 „Водоснабдяване канализация и строителство” 

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

Създадената средата на 2018 г. Асоциация обхваща територията на община 

Пещера. 

В периода обхващащ доклада са проведени две заседания на Общото събрание на 

Асоциацията. 

В срок - края на месец януари 2019 г. АВиК предостави на Кмета на община 

Пещера и Министъра на регионалното развитие и благоустройството отчет за дейността 

на Асоциацията за 2018 г. Асоциацията не бе приела бюджет, не разполаше със средства 

от предходни години и не е предоставила финансов отчет за 2018 г. 
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За отчетния период на доклада Областният управител проведе множество 

дискусии с представителите на местната власт. Организира се среща на кмета на община 

Батак и кмета община Пещера с Директор дирекция „Водоснабдяване и канализация“ и 

експерти от МРРБ. Служителите на министерството отговориха на множество въпроси и 

предоставиха решения за част от казусите. В началото на годината се проведе и работна 

срещана на Председателя на Асоциацията и представителите на местната власт с 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

С методическа помощ от Асоциацията, с цел окрупняване на обособената 

територия на ВиК оператора с Решение №482/28.02.2019 г. Общински съвет на община 

Батак даде съгласие за включване на общината в Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. 

Пещера. 

За проведеното на 25.04.2019 г. редовно заседание на Общото събрание на АВиК, 

Областният управител, в качеството му на Председател на асоциацията, получи мандат 

от МРРБ, с който се упълномощава да гласува „против“ предложените решения от 

дневния ред на заседанието. Общото събрание взе следните решения: 

1. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В К С” 

ЕООД гр. Пещера не прие годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на 

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

ЕООД, Пещера за 2018 г. 

2. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В К С” 

ЕООД гр. Пещера не прие бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, Пещера за 2019 г. 

3. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В К С” 

ЕООД гр. Пещера не прие решение по чл. 198а, ал. 3 от Закона за водите, за принципно 

съгласие за присъединяване на община Батак към обособената територия на 

„Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, Пещера, след влизане в сила на 

Договора (по реда на Закона за водите - чл. 198п, ал. 1, предложение първо) за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и 

предоставяне на ВиК услуги на потребителите, между Асоциация по ВиК - Пещера и 

съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, 

Пещера. 

След Общото събрание Асоциацията изготви и предостави на МРРБ 

допълнителна информация относно искания бюджет и коригира годишния си отчет за 

2018 г. Общинска администрация Батак предостави анализ и кратка обосновка относно 

желанието и за членството в Асоциацията по ВиК Пещера. 

През отчетния период Асоциацията изпълнява текущи задачи, възлагани от 

МРРБ, води кореспонденция с 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.  
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Следвайки нормативната уредба и стъпките за провеждане на реформата в 

сектора за принципно нова, договорна основа на взаимоотношения между собствениците 

на ВиК системите и съоръженията и експлоатационното дружество, което предоставя 

услугата на потребителя, АВиК предприе действия и стартира изготвяне на Договор по 

реда на Закона за водите с действащия на обособената територия ВиК оператор.  

Проведени бяха множество срещи и консултации с ВиК оператора. Разработиха 

се приложенията към Договора, изготви се актуализиран списък с активи. На 

асоциацията се предостави последният одобрен от КЕВР Бизнес план на оператора, 

който се приложи към проекта на Договора. Разгледан бе и разработеният нов БП 2017-

2021 г. на ВКС Пещера. Представители на Асоциацията подпомагаха и съдействаха на 

общинските администрации и оператора за изпълнение на заложените в 

законодателството изисквания и дейности.  

Изготвеният типов проект на Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите на обособената територия на „Водоснабдяване канализация и 

строителство“ ЕООД, гр. Пещера, на основание чл. 36, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и чл. 21, ал. 

3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги се 

предостави на КЕВР за съгласуване. Проектът се предостави на Община Пещера за 

процедирането му по реда на ЗМСМА. 

На извънредното заседание на АВиК проведено на 01.08.2019 г. Общото събрание 

взе следните решения: 

1. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В К С” ЕООД 

гр. Пещера прие годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената 

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

Пещера за 2018 г. 

2. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В К С” ЕООД 

гр. Пещера не прие решение за съгласуване (одобряване) текста на Проекта на Договор 

за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставянето на ВиК услуги на потребителите и вземане на решение за сключване, по 

реда на ЗВ. 

3. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В К С” ЕООД 

гр. Пещера съгласува „Бизнес план 2017-2021 г.“ на „Водоснабдяване, канализация и 

строителство” ЕООД, гр. Пещера съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите. 

4. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В К С” ЕООД 

гр. Пещера прие бюджета на Асоциацията за 2019 г. 

5. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В К С” ЕООД 

гр. Пещера не прие решение по чл. 198а, ал. 3 от Закона за водите, за принципно съгласие 

за присъединяване на община Батак към обособената територия на „Водоснабдяване, 

канализация и строителство” ЕООД, Пещера, след влизане в сила на Договора. 
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В резултат на взетите на Общото събрание решения и указания дадени от МРРБ, 

проектът на Договор се коригира и изпрати отново на министерството за съгласуване. 

Уведомена е Комисията за енергийно и водно регулиране за взетите на събранието 

решения.  

Месец октомври община Пещера погаси вноската си по гласувания за 2019 г. 

бюджет. На Министъра на регионалното развитие и благоустройството се предостави 

банковата сметка на Асоциацията. Ноември 2019 г. отново е поискано от министерството 

да извърши вноската си по бюджета на АВиК Пещера. Към момента на изготвяне на 

настоящия отчет задължението на държавата към бюджета на Асоциацията продължава 

да е дължимо. Към 31.12.2019 г. салдото по сметката е 482 лв., като АВиК има 

неразплатени възнаграждения към служители. През отчетната година не е проведена 

кореспонденция за формиране на бюджет на Асоциацията за 2020 г. и респективно 

вноска на държавата в него.  

Изпълнявайки дадени от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството указания Асоциацията изпрати писмо до управителя на ВКС Пещера 

и Кмета на общината за степента на готовност операторът да отговори на 

регламентираните изисквания в Наредбата за изискванията и критериите за ВиК 

операторите и квалификацията на персонала им.  

След проведения на 03.11.2019 г. втори тур на месните избори няма отговор на 

искането на Председателя на Асоциацията. Не е инициирана кореспонденция от 

администрацията на община Пещера, управителя на оператора или принципала на 

дружеството в лицето на Общински съвет Пещера до АВиК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изготвил: Милена Комсийска  

Гл. експерт в дирекция АКРРДС 
 


