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1. Структура и организация 

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

канализация“ ЕООД – Стара Загора /асоциацията/ е юридическо лице, възникнало по 

силата на Закона за водите. В нея членуват държавата и общините, включени в 

обособената територия на ВиК оператора: Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, 

Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора и Чирпан.  

Представител на държавата в Асоциация по ВиК – Стара Загора е областният 

управител на област Стара Загора, а представител на общината е кметът на съответната 

община. При невъзможност той да участва, общинският съвет определя друг 

представител. 

Органите на управление в асоциацията са: 

1. общо събрание – състои се от представителя на държавата в лицето на 

областния управител и представителите на общините, включени в 

обособената територия на ВиК оператора; 

2. председател, който е представителят на държавата.  

Общият брой на гласовете в общото събрание е 100. Държавата притежава 35 на 

сто от гласовете, а общините разпределят помежду си останалите 65 на сто от 

гласовете, пропорционално на броя на населението им. 

Общото събрание на асоциацията провежда редовни и извънредни заседания. 

Редовното заседание се провежда веднъж годишно, като на него се приемат бюджетът 

на асоциацията, отчетът за изпълнение на бюджета и отчетът за дейността на 

асоциацията. 

На 29.02.2016 г. Асоциация по ВиК – Стара Загора сключи с „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора договор за възлагане на дейностите по 

предоставянето на ВиК услуги и поддържането на ВиК системите. 

Към днешна дата границите на административно-териториалната единица област 

Стара Загора съвпадат с границите на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, като това е уредено с 

Допълнително споразумение № 1 от 2018 г. към Договорa от 29.02.2016 г. 
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2. Дейност  

Асоциацията следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията, реализирането на инвестиционната програма, 

изпълнението на договорните показатели за качество, както и другите задължения, 

предвидени в договора с ВиК оператора. Механизмите за контрол от страна на 

асоциацията са уредени в договора с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 

Загора, сключен на 29.02.2016 г. 

 Дейност на общото събрание 

През отчетната година Общото събрание (ОС) на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 

Общо събрание на АВиК (Областен 

управител на област Стара Загора заедно с 

кметовете на общините, включени в 

обособената територия, или техни 

упълномощени представители) 

 

Председател на АВиК 

(Областен управител на 

Област Стара Загора) 

 

Главен секретар, 
организация 

 

Главен 
счетоводител 

 

Главен инженер, 
водоснабдяване и 

канализация 

 

Работни групи/ 
Външни експерти 
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Загора, е провело 1 редовно и 2 извънредни заседания. Заседанията са проведени 

неприсъствено, в съответствие с разпоредбите, предвидени в Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация 

(ПОДАВК).  

На редовно заседание, проведено на 12.03.2021 г., ОС гласува и прие: 

o Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 

2020 г. 

o Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 

Загора за 2020 г. 

o Бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2021 г. 

o Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – Стара Загора за 2021 г. 

o Решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 към договора за 

изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 ЗВ, с което учредената в полза 

на асоциацията банкова гаранция за изпълнение за втория петгодишен 

период бе променена на 0,1 %. 

На извънредно заседание, проведено на 02.09.2021 г., ОС гласува и прие: 

o Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – Стара Загора. 

o Решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, за 2021 г. в размер 

на 20 000 лв. 

На извънредно заседание, проведено при дистанционна форма на работа с 

видеоконферентна връзка на 12.11.2021 г., ОС съгласува: 

o Договори за възмездно доставяне на вода между „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация – 

Сливен“ ООД. 



6 
 

През изминалата година се забелязва липса на активна заинтересованост и участие 

в заседанията на ОС на асоциацията от страна на общините Николаево и Гълъбово. 

Общински съвет Николаево не дава мандат за участие на представителя на общината в 

последните две заседания на асоциацията, без да се посочват конкретни причини за 

това. 

Общински съвет Гълъбово не формулира коректно своите решения, с които дава 

мандат за участие и представяне позицията на общината на своя представител, като не 

посочва конкретна позиция „за“, „против“ или „въздържал се“. В решението на 

общинския съвет се записва „съгласно интересите на общината“. Въпреки изпращаните 

пояснителни писма до общината, решенията не търпят нужната промяна, а 

продължават да се формулират по същия начин.  

 Структура и дейност на администрацията  

Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 1 ПОДАВК щатното разписание на 

служителите на асоциацията, утвърдено от председателя й, задължително включва 

главен секретар, ВиК експерт и финансов експерт. Към 31.12.2021 г. трите щата са 

заети. Служителите в администрацията на Асоциация по ВиК – Стара Загора са 

висшисти с образователно-квалификационна степен „магистър“ и са назначени след 

проведен конкурс по реда на Кодекса на труда. 

От началото на отчетната година ВиК експертът, който е назначен на 4-часов 

работен ден, е в болничен за временна неработоспособност поради общо заболяване, 

след което е излязъл в отпуск поради бременност и раждане. През този период 

асоциацията е ползвала услугите на ВиК инженер на граждански договор. Лицето е с 

висше инженерно образование в областта на ВиК. 

През 2021 г. дейността на администрацията се е осъществявала от двама служители 

на трудов договор на осем часов работен ден – финансов експерт и главен секретар 

след завръщане от отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.  

При изпълнение на служебните си задължения служителите в асоциацията се 

ръководят от принципите публичност, законност, защита на обществения интерес, 

обоснованост и спазване на експертното начало при вземането на решения. С цел 

оптимално разрешаване на възникналите трудности между страните служителите се 



7 
 

стремят към поддържане на сътрудничество, балансирани и коректни взаимоотношения 

както с членовете на асоциацията, така и с ВиК оператора.    

През изминалата 2021 г. Асоциация по ВиК – Стара Загора бе включена като 

реален участник в Системата за електронен обмен на съобщения между държавните 

администрации /СЕОС/. Инсталиран бе модул за обмен на електронни документи – 

АКСТЪР КОМУНИКАТОР, с директен достъп на служителите на асоциацията. От този 

момент нататък служителите на асоциацията използват Системата за електронен обмен 

на съобщения като предпочитан начин за кореспонденция.  

Приложимостта на СЕОС в ежедневната работа на служителите обезпечава 

директния достъп на администрацията до регистрираните документи, бързия и лесен 

начин на комуникация с определените адресати, както и ускорената кореспонденция. 

Електронният обмен на документи е сигурен и се извършва в контролирана среда, а 

документите са гарантирани с електронен подпис. Всичко това позволява да бъде 

проследено точното време на изпращане, получаване и регистриране на документа. 

3. Финансиране на асоциацията 

През отчетната година приходи в бюджета на асоциацията са постъпили 

единствено от членския внос на държавата и общините, пропорционално на броя на 

упражняваните от тях гласове в общото събрание. Вноските за 2021 г. са погасени в 

срок от всички членове на асоциацията и няма невнесени вноски от предходни години. 

4. Отчитане на инвестиции, финансирани със средства на ВиК оператора 

В началото на изминалата 2021 г. се финализира последният етап от процедурата 

по приемане и отчитане на инвестиции във ВиК активи – публична общинска и 

публична държавна собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 

– Стара Загора през периода ноември 2019 г. – октомври 2020 г., като част от 

задължителното ниво на инвестициите съгласно Приложение IX от договора за 

изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 ЗВ, сключен на 29.02.2016 г. 

Най-бързо този процес завърши при отчитането на инвестициите в активи – 

публична държавна собственост. Решенията на общинските съвети за одобряване на 

инвестициите във ВиК активи – публична общинска собственост, бяха предоставени на 

асоциацията и на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора в рамките на 

три месеца от изпращане на инвестиционните досиета.  
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Последва подписване на приемо-предавателни протоколи за активи между 

собствениците и ВиК дружеството с цел последващото им завеждане в баланса, 

преминаването им в управление на асоциацията и предоставянето им на оператора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация.  

Таблица № 1 представя нагледно обобщена информация както за стойността на 

общо фактурираните инвестиции за 2020 г., така и стойността на инвестициите за всеки 

конкретен собственик. Общата сума на инвестициите за 2020 г. възлиза на 3 856 352.31 

лв. без ДДС. Всички инвестиции са одобрени и заведени като дълготраен материален 

актив в баланса на съответния собственик. 

Таблица № 1 

 

За изпълнение на процедурата по отчитане на реализираните от ВиК оператора 

инвестиции за периода ноември 2020 г. – октомври 2021 г. асоциацията е издала 

заповеди за съставяне на междуведомствени комисии, включващи представители на 

асоциацията, публичния собственик и ВиК дружеството. Отделните протоколи за всяка 

една инвестиция, предмет на работата на съответната междуведомствена комисия, са 

изготвени от асоциацията. 

За всяка планирана инвестиция ВиК операторът предварително е изпратил 

уведомително писмо, адресирано до собственика и асоциацията. На заинтересованите 

№

Община/ Държава

Размер на 

фактурирани 

инвестиции (лева 

без ДДС)

Приети на Ощински съвет/ Заведени 

в баланс от собственика

1 Държава 446 410.34 заведени в баланс

2 Община Стара Загора 1 610 337.98 приети на ОС/ заведени в баланс

3 Община Казанлък 575 667.84 приети на ОС/ заведени в баланс

4 Община Чирпан 280 876.89 приети на ОС/ заведени в баланс

5 Община Раднево 190 406.04 приети на ОС/ заведени в баланс

6 Община Павел баня 383 895.49 приети на ОС/ заведени в баланс

7 Община Мъглиж 127 035.32 приети на ОС/ заведени в баланс

8 Община Николаево 22 516.00 приети на ОС/ заведени в баланс

9 Община Гълъбово 66 927.37 приети на ОС/ заведени в баланс

10 Общиан Опан 13 689.85 приети на ОС/ заведени в баланс

11 Община Братя Даскалови 86 317.25 приети на ОС/ заведени в баланс

12 Община Гурково 52 271.94 приети на ОС/ заведени в баланс

3 856 352.31

Инвестиции на "ВиК" ЕООД- Стара Загора

Обща сума на инвестиции за 2020 г.:
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страни е посочена информация относно наименованието и точното местоположение на 

конкретния обект, предмет на инвестицията, датата на предстоящите строително-

монтажни работи. Към писмото е приложена заповед с определения технически 

ръководител на обекта, данни за контакт с него, шифър на инвестицията, инвентарен 

номер, дейност, към която попада инвестицията – вода, отвеждане, пречистване. Така 

подадената информация позволява лесна и своевременна проверка на актива по време 

на работа, както и след това. 

През месец ноември 2021 г. с приемо-предавателни протоколи са предадени от ВиК 

оператора на асоциацията досиетата на всички реализирани през отчетната година 

инвестиции на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – Стара Загора. Служителите на асоциацията щателно са проверили всички 

досиета, като в определени случаи се е наложило от оператора да бъдат изискани 

допълнителни документи, удостоверяващи плащания, извършена работа или изписване 

на стоково-материални запаси. От дружеството са представили част от изисканите 

документи.  

Най-голям дял на инвестициите в публични активи, изпълнени  от ВиК оператора 

през отчетната година, са за дейност водоснабдяване, където делът на средствата, 

предназначени за рехабилитация на водопроводната мрежа и реконструкция на 

довеждащи водопроводи съставляват основен процент от инвестициите за дейността. 

Инвестициите в дейности отвеждане и пречистване са предназначени за поддръжката 

на съответните активи. Собствени средства в направление „отвеждане на вода“ ВиК 

операторът е вложил в три общини: Гълъбово, Казанлък и Стара Загора. 

В общите случаи досиетата на повечето инвестиции включват: количествено-

стойностна сметка, протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни 

условия, протокол за установяване годността за ползване на строежа, акт за въвеждане 

в експлоатация на дълготрайни активи, монтажен план, геодезическо заснемане. През 

2022 г. ВиК дружеството планира частта „Геодезическо заснемане“ да бъде предавана 

на всички собственици в CAD формат на електронен носител, съгласно изискванията на 

Закона за кадастъра и имотния регистър и Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за 

съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 

регистри /обн., ДВ, бр. 4 от 13.01.2017 г., изм. и доп., бр. 72 от 31.08.2021 г./. Това цели 

по-доброто поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри на всяка от 

общините. 
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Във всички населени места и към всички собственици са отчетени инвестиции 

„монтаж на водомер на СВО“. 

Следва да се отбележи, че отчитането на инвестициите веднъж годишно затруднява 

работата на асоциацията, тъй като се изисква проверка на голям набор от документи за 

кратък период от време. Разделянето на периода на извършване на инвестициите и 

отчитането им два пъти годишно значително би улеснило и облекчило този процес за 

всички страни, участващи в него. Стремежът на асоциацията е за в бъдеще да се 

възприеме този подход на работа.  

Обобщени данни за реализираните от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Стара Загора през 2021 г. инвестиции в публични активи са представени в Таблица № 

2. 

Таблица № 2 

 

Извършените през отчетната година инвестиции предстои да бъдат одобрени от 

общинските съвети и заведени в баланса на общините. Инвестициите, реализирани във 

ВиК инфраструктура – публична държавна собственост, са вече заведени в баланса на 

Областна администрация Стара Загора, тъй като процедурата е по-облекчена. 

Таблица № 3 онагледява нивото на изпълнените инвестиции за периода 2017-2021 

г., съпоставимо с минималното ниво на инвестиции за същия период съгласно 

Приложение № 4 към Допълнително споразумение № 1 – Приложение IX към Договора 

от 29.02.2016 г.  

Реализирани инвестиции в публични активи от "ВиК" ЕООД - Стара Загора за 2021г.

Направление

Собственик на активи

Област Стара Загора 0 1399569,33 1399569,33 1399569,33

Община Стара Загора 209412,1 360674,3 570086,4 51980,18 26970 649036,58

Община Казанлък 66161,86 233735,85 299897,71 48373,25 27400,23 375671,19

Община Чирпан 25522,83 96500,49 122023,32 4342,41 2360 128725,73

Община Раднево 77304,17 74993,33 152297,5 12290,53 164588,03

Община Павел Баня 12502,12 104302,56 116804,68 116804,68

Община Мъглиж 19037,02 53759,09 72796,11 72796,11

Община Николаево 3171,47 19716,73 22888,2 22888,2

Община Гълъбово 7909,32 110207,94 118117,26 10842,73 128959,99

Община Опан 3662,95 1014,2 4677,15 4677,15

Община Братя Даскалови 13401,78 44472,98 57874,76 57874,76

Община Гурково 3241,95 6154,32 9396,27 9396,27

Общо 441327,57 2505101,12 2946428,69 115538,57 69020,76 3130988,02

Общо за 

2021г.

 СВО и 

водомери 

2021г

Водоснабдяване 

обекти 2021г.

Водоснабдяване 

общо 2021г.

Отвеждане 

2021г.

Пречистване 

2021г.
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Таблица № 3 

 

Изводите, които могат да бъдат направени са, че „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – Стара Загора е изпълнило нивото на инвестиции към цитирания по-горе 

период като последната графа на таб. № 3 показва преизпълнение на нивото на 

инвестиции. Изключение прави Община Николаево, където нивото е с 17 844,51 лв. под 

минимума. 

5. Европейско финансиране 

През 2021 г. „Водоснабдявана и канализация“ ЕООД – Стара Загора стартира 

проект, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, свързан с рехабилитация и 

доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа. Проектът е със срок за 

изпълнение края на 2023 г. Общата стойност възлиза на 121 996 236,26 лв. и включва 12 

обекта в агломерациите Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. 

За агломерация Стара Загора предвидените обекти са пет. Те включват 

реконструкция на 44 664 м вътрешна водопроводна мрежа, обособяване на 14 DMA 

зони, реконструкция на 16 627 м на канализационна мрежа и колектори, участък от 7 

343 м от довеждащия водопровод „Дунавци“, както и проект за реконструкция и 

дооборудване на ПСОВ – Стара Загора. 

За агломерация Казанлък е предвидена реконструкция на 20 476 м вътрешна 

водопроводна мрежа, обособяването на 3 DMA зони, реконструкция на 0,844 км 

канализационна мрежа и участък от 12 446 м от довеждащия водопровод „Сахране“. 

Област Стара Загора 1399569,33 446410,34 573945,1 387419,65 559130,14 3366474,56 1878000,00 1488474,56

Община Стара Загора 649036,58 1610337,98 1744545,31 985438 719267,24 5708625,11 4475000,00 1233625,11

Община Казанлък 375671,19 575667,84 535886,31 376017,27 186453,24 2049695,85 2028000,00 21695,85

Община Чирпан 128725,73 280876,89 198459,81 109667,14 146378,99 864108,56 577000,00 287108,56

Община Раднево 164588,03 190406,04 125016,29 83986,61 151973,83 715970,8 561000,00 154970,8

Община Павел Баня 116804,68 383895,49 299618,65 72118,1 170282,04 1042718,96 396000,00 646718,96

Община Мъглиж 72796,11 127035,32 57314,36 20208,88 9645,91 287000,58 253000,00 34000,58

Община Николаево 22888,2 22516 22712,23 5293,5 16745,56 90155,49 108000,00 -17844,51

Община Гълъбово 128959,99 66927,37 76945,56 46024,82 144396,45 463254,19 356000,00 107254,19

Община Опан 4677,15 13689,85 139536,18 3375,32 8762,86 170041,36 74000,00 96041,36

Община Братя Даскалови 57874,76 86317,25 123518,78 54172,41 8653,86 330537,06 216000,00 114537,06

Община Гурково 9396,27 52271,94 86954,23 9547,27 29664,49 187834,2 127000,00 60834,2

Общо 3130988,02 3856352,31 3984452,81 2153268,97 2151354,61 15276416,72 11049000,00 4227416,72

Ниво на 

изпълнение 

по договор 

2017-2021г.Собственик на активи

Реализирани 

инвестиции 

за 2020г.

Реализирани 

инвестиции 

за 2019г.

Реализирани 

инвестиции 

за 2018г.

Реализирани 

инвестиции 

за 2017г.

Общо 

реализирани 

инвестиции 

2017-2021г.

Инвестиции по 

договор 

период 2017-

2021г.

Реализирани 

инвестиции 

за 2021г.
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За агломерация Чирпан предвидените обекти са два: подмяна на 5 431 м от 

довеждащ водопровод „Марица“ и реконструкция на водопроводната – 989 м, и 

канализационната мрежа в града. Ще бъдат рехабилитирани 1 961 м канализационна 

мрежа, голяма част от която ще бъдат нови колектори на левия бряг на река 

„Текирска“. 

В агломерация Раднево проектът обхваща реконструкция на 2 558 м вътрешна 

водопроводна мрежа, участък от 3 747 м от довеждащ водопровод „Землен“, както и 

изграждането и въвеждането в експлоатация на дълбоки тръбни кладенци в землищата 

на с. Хан Аспарухово и с. Горно Ботево. Предвидено е и изграждането на 8 бр. нови 

дълбоки тръбни кладенци, за да се осигури устойчивост в качеството и количеството на 

питейната вода във ВС „Марица – Изток“. В рамките на проекта дружеството е 

предвидило средства за надграждане на съществуващите SCADA и GIS системи, както 

и разработването и внедряването на софтуер за хидравлично моделиране 

Обектите са получили разрешения за строеж на идейна фаза, сключени са договори 

с изпълнители. В началото на лятото на 2021 г. в гр. Чирпан е дадено началото на 

строителните дейности по проекта.  

6. Предоставяне на публични активи 

През 2021 г., в съответствие с чл. 4.4 от Договора, асоциацията е предоставила на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора правото да стопанисва, 

поддържа и експлоатира следните публични активи, собственост на:  

Община Павел баня: 

- Канализационен колектор по ул. „Петко Славейков“ и ул. „Цанко Комита“ с 

дължина 641м ф300, ф400, ф500“ с местонахождение: ул. с о.т.309, о.т.302, 

о.т.303, о.т.261, о.т.262, о.т.264, о.т.265, о.т.266, о.т.267, о.т.268 до о.т.269 гр. 

Павел баня. 

 

Община Казанлък:  

- Реконструкция и модернизация на ГПСОВ Казанлък, предадена за стопанисване 

на ВиК оператора в началото на месец февруари 2021 г. След предаването на 

пречиствателната станция в асоциацията е постъпило писмо от ВиК 

дружеството във връзка с необходимостта от подаване на коригираща данъчна 



13 
 

декларация по реда на чл. 14 от Закона за местните данъци и такси за 

предоставената й пречиствателна станция. След направена от дружеството 

справка в Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Стара Загора същото 

е установило липсващи идентификатори по чл. 26 от Закона за кадастъра и 

имотния регистър както на сгради, предадени от община Казанлък на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора преди сключването на 

договора от 29.02.2016 г., така и на новоизградени такива, предадени на 

оператора през февруари 2021 г. чрез Асоциация по ВиК – Стара Загора. 

Последвала е кореспонденция между асоциацията и общината. С писмо от 

08.09.21 г. общината е уведомила, че е изготвена нова скица. Същата е 

приложена към писмото, в която са отразени сградите и съоръженията, 

представляващи обекти на кадастъра по смисъла на ЗКИР за „Градска 

пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Овощник“, община Казанлък. 

Община Раднево:  

- Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Полски градец- I етап; 

- Реконструкция и рехабилитация на етернитов водопровод от водоем с. 

Българене до водоем с помпена станция, с. Любеново, общ. Раднево. 

Активите са приети без възражение от ВиК дружеството, а Приложение I се е 

допълнило с новите публични активи.  

Подготвени и комплектовани са документите за предаване за стопанисване, 

поддържане и експлоатация от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора 

на следния обект: 

1. „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения 

на с. Сърнево, Община Раднево“. 

  Изчаква се представяне на становище от фирмата-изпълнител и/или строителния 

надзор, отговарящ за изпълнението на обекта. 

7. Извеждане на публични активи от експлоатация 

Поради епидемиологичната обстановка в страната инвентаризация на публичните 

активи – държавна и общинска собственост, през 2021 г. не бе предприета, поради 

което и няма изведени такива от експлоатация. 

През изминалата година на основание чл. 12.4 от Договора ВиК дружеството е 

представило в асоциацията доклад за дейността си за 2021 г., както и финансови отчети 
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за този период. Операторът е уведомил асоциацията за планираните обществени 

поръчки. 

 

8. Издадени становища 

Положителни становища за кандидатстване пред Предприятието за управление на 

дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) Асоциация по ВиК – Стара 

Загора е издала на три общини. За финансова помощ са кандидатствали: 

- Община Павел баня с проект „Доизграждане и реконструкция на водопроводна 

и канализационна мрежа на гр. Павел баня, обл. Стара Загоора – II и III етап на 

строителство; 

- Община Раднево с проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Полски 

градец, община Раднево – II етап“; 

- Община Казанлък с проект „Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа 

на гр. Шипка, община Казанлък“. 

Издадените становища са съобразени с РГП/РПИП. Становищата са издадени въз 

основа на извършена проверка на предоставените от общините данни на проектите 

относно съответствието им с Регионалния генерален план. 

9. Жалби и сигнали 

Преобладаващият брой регистрирани жалби са възражения на потребители срещу 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, свързани с нарушаване 

разпоредбите на Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от 

ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора (Общите 

условия) и Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи 

(Наредба № 4). В това число възражения срещу начина и периода на отчитане на 

водомерите, а именно надписване на сметки вследствие на по-редките посещения на 

инкасаторите на адресите на потребителите. Пропускат се и някои от реквизитите на 

съобщението по чл. 23, ал. 5 от Общите условия. Проблем възниква и при 

разпределението на отчетената вода по общия водомер в сгради – етажна собственост. 

Трудностите произтичат от получената разлика между показанията на общия водомер 

във входа и сбора от данните от индивидуалните водомери. Има случаи, в които при 
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разлика по-голяма от 20 на сто в отчетеното количество вода по общия водомер и 

отчетите по индивидуалните водомери, потребителите не са запознати с възможността 

да се обърнат към ВиК оператора за установяване на причините за тази разлика, която 

може да се дължи на неизправност във водопроводната инсталация в жилищната 

кооперация.  

10. Конференции 

На 23-24 септември 2021 г. в к. к. Слънчев бряг се проведе конференция на тема 

„Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи“. Организатор на 

събитието беше Българска асоциация по водите. Представител на Асоциация по ВиК – 

Стара Загора в конференцията бе Вик инженерът, обслужващ асоциацията на 

граждански договор. По време на срещата беше 

разменен опит и информация за успешни 

примери от различни национални и местни 

програми за подобряване контрола на течовете 

и намаляване на загубите във 

водоснабдителните мрежи с цел да се приложат най- добрите налични технически и 

управленски решения. 

 

 

ПРОФ. НАСКО ВАСИЛЕВ 

Председател на Асоциация по ВиК на  

обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора 

 

 

17.3.2022 г.

X

Подписано от: Nasko Yovchev Vasilev


