АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД, ГР. КЮСТЕНДИЛ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил
за 2018 г.
Настоящият отчет се изготвя в изпълнение изискванията на чл. 16, т. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВИК/.
През 2018 година в Асоциация по ВиК - Кюстендил бяха подготвени и проведени три заседания
на Общото събрание на Асоциацията в съответствие и прилагане на Раздел II от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по ВиК (ПОДАВИК). Изготвянето на протоколите от
заседанията, изпращането им на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
/МРРБ/, на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и на публичните собственици, както и
публикуването им на интернет страницата на Областната администрация, в обособения раздел
„Асоциация по ВиК“ се извършваше в срока определен от чл. 15, ал. 5 от ПОДАВИК.
I.

ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АВИК- КЮСТЕНДИЛ

На 10.01.2018 г. се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил при дневен ред :
1.
Одобряване на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК
системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост
през 2017 г.
2.
Други.
Общият процент на присъстващите на Общото събрание редовно упълномощени
представители на публичните собственици бе 88.07 %, от всички гласовете в Общото събрание, с
което изискването на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите /ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ за редовност на
заседанието е спазено.
Преди провеждане на гласуването по първа точка от дневния ред бе направено уточнение, че с
предложения проект за решение се приема инвестиционна програма на ВиК оператора за 2017г. като
предварителни данни, че комисиите назначени в общините още работят за одобряване инвестициите
представени от оператора като извършени през 2017г., и че приемането на инвестиционна програма не
означава, че се приемат инвестициите на ВиК орператора „Кюстендилска вода“ ЕООД в реален размер.
Проектът за подробна и обобщена инвестиционна програма за 2017г. е трябвало да бъде предоставен от
ВиК орператора още в началото на годината за одобрение и приемане от Общото събрание на
публичните собственици.
След проведено гласуване, с резултат 88.07 %, от гласовете на Общото събрание и 100% от
присъстващите упълномощени представители на публичните собственици бе прието
РЕШЕНИЕ 1
На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД приема подробна инвестиционна
програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична
общинска собственост за 2017 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения
Договор с Асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора
„Кюстендилска вода“ ЕООД.
По точка втора от дневния ред „Други“ се проведоха дебати, коментари, бяха изказани мнения и
направени предложения основно за подобряване състоянието на водоснабдяването на териториите на
общините Рила и Кочериново. Представени бяха конкретни технически предложения към ВиК
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оператора от Кмета на Община Рила и бе прието предложението му за провеждане на съвместна
работна среща с представители на Община Рила, Община Кочериново, Областната управа и ВиК
оператора във връзка с решаване на проблемите за недостига на вода на територията на двете общини.
Споделени бяха впечатления от започналата кампания от ВиК оператора за монтиране на
водомери на потребителите в община Рила, като бяха отправени препоръки – за ревизииране на
водните количества подавани от всички водохващания; за предприемане мерки за икономисване на
водни количества; за постигане по - добра комуникация между служителите на „Кюстендилска вода“
ЕООД работещи на територията на двете съседни общини.
На 06.03.2018 г. се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил при следния дневен
ред:
1. Приемане на Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2017 г.;
2. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2017 г.;
3. Приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2017 г.;
4. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2018 г.;
5. Приемане на Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и
съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост за 2018 г. на ВиК оператора
„Кюстендилска вода“ ЕООД, които са договорени като част от задължителното (минимално) ниво по
сключения Договор с Асоциация по ВиК - Кюстендил и дължима престация от ВиК оператора
„Кюстендилска вода“ ЕООД;
6. Други.
Общият процент на присъстващите на заседанието на Общото събрание редовно упълномощени
представители на публичните собственици бе 95,56 %, от всички гласовете в Общото събрание, с
което изискването на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите /ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ за редовност на
заседанието е спазено.
След проведено гласуване с 6 гласа „ЗА“ от всички 6 упълномощени представляващи 95.56 %
от гласовете на Общото събрание и 100% от присъстващите упълномощени членове, заседанието прие
следните решения:
РЕШЕНИЕ № 2
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска
вода“ ЕООД, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, приема Отчет за
дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД,
гр. Кюстендил за 2017 г.;
РЕШЕНИЕ № 3
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, на основание чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, приема Отчет за
изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2017 г.;
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РЕШЕНИЕ № 4
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, на основание чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация и чл. 38 от Закона за счетоводството, приема Годишен
финансов отчет (ГФО) на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска
вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2017 г.;
РЕШЕНИЕ № 5
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслу жвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, чл. 9, ал. 2 и чл. 21,
ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
приема бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“
ЕООД, гр. Кюстендил за 2018 г., като вноската на държавата е в размер на 15 000 лева, а вноските на
общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им са, както следва:

№ по
ред

1
2
3
4
5
6
7

Членове АВиК-Кюстендил

Община
Община
Община
Община
Община
Община
Община

Кюстендил
Бобов дол
Кочериново
Рила
Бобошево
Невестино
Трекляно

%
съотношение на гласовете

46.86%
7.00%
4.03%
2.23%
2.21%
2.18%
0.49%

размер вноски в лева 2018г.

20 083
3 000
1 727
956
947
934
210

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

След приключване на множество изказвания, дебати и изказани мнения, в резултат на
проведено гласуване по точка пета от дневния ред, от гласувалите шест упълномощени представители
на публичните собственици, 5 гласа са „ЗА“ и един е „ПРОТИВ“ - Община Бобов дол. Отчетеният
процент на гласуване е 92,67 %, от гласовете на присъстващите членове, представляващи повече от три
четвърти - 71,67 %, каквито са разпоредбите на чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, с което се прие:
РЕШЕНИЕ № 6
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска
вода“ ЕООД, на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите, приема Подробна инвестиционна
програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична
общинска собственост за 2018 г. на ВиК оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД, които са договорени
като част от задължителното (минимално) ниво по сключения Договор с Асоциация по ВиК Кюстендил и дължима престация от ВиК оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД.
По точка шеста от дневния ред „Други“, Председателят на Асоциация по ВиК - Кюстендил г-н
Янев направи предложение: Във връзка с предстоящото разработване на Подробна инвестиционна
програма за 2019 г. и следващите години, до края на всяка календарна година да се организират
няколко работни срещи. На тези срещи да бъдат давани предложения за извършване на инвестиции във
ВиК обекти, освен от ВиК оператора и от общините - членове на Асоциацията. Всяка община има ясна
и реална представа за състоянието на ВиК мрежата и необходимостта от извършване на конкретни
инвестиционни дейности на територията на съответната община в обособената територия.
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Присъстващите представители на предварителните срещи следва да уведомяват съответните общински
съвети, които да съгласуват предложенията за инвестиране. Този подход ще улесни изготвянето на
Подробна инвестиционна програма за съответната година, ще може да се преценят и удовлетворят
повече от исканията на публичните собственици и процеса по приемането на Програмата ще върви по гладко и безпроблемно. На базата на повече компромиси и разбирателство, както от страна на ВиК
оператора, така и от страна на публичните собственици това може да бъде постигнато, като това е в
полза на населението. Присъстващите гости от страна на оператора и представители на Асоциацията
приеха предложението, като поеха ангажимент да информират съответните общински съвети.

На 04.12.2018 г. се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил. Общият процент
на присъстващите на заседанието на Общото събрание беше 97,10 %, с което е налице кворум по
изискването на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите /ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ за редовност на
заседанието. Обявеният дневен ред за провеждане на заседанието бе, както следва:
1. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 /ведно с включените
към него приложения/ към ДОГОВОРА за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги
(ДОГОВОР А), между Асоциация по ВиК – Кюстендил и оператора „Кюстендилска вода“
ЕООД, което да уреди отношенията им по повод присъединяването на територията на община
Дупница към обособената територия, обслужвана от оператора, както и - приемане решение за
упълномощаване Председателя на Асоциация по ВиК - Кюстендил да го подпише от името на
Асоциацията;
2. Приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за
2019 г, в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди/ лв., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;
3. Други.
С гласувалите 7 гласа „ЗА“ –– 97,10 % от всички гласове на Общото събрание и 100% от
присъстващите упълномощени представители на публичните собственици, по първа точка от дневния
ред Общото събрание взе
РЕШЕНИЕ №7
Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема решение за сключване на Допълнително
споразумение № 1 - / ведно с включените към него приложения / към Договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги, между Асоциация по ВиК – Кюстендил и оператора „Кюстендилска вода“
ЕООД, което да уреди отношенията им по повод присъединяването на територията на община
Дупница към обособената територия, обслужвана от оператора и упълномощава Председателя на
Асоциация по ВиК - Кюстендил да го подпише от името на Асоциацията.
Със 100% от присъстващите мандатоносители, по втора точка от дневния ред Общото
събрание прие
РЕШЕНИЕ №8
На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, приема препоръчителния размер на вноската на държавата
в бюджета на Асоциацията за 2019 г. да бъде 17000 лв. /седемнадесет хиляди лева/.
Дебатите по трета точка от дневния ред „Други“, бяха открити от представителя на Община
Кюстендил, относно присъединяване на Община Сапарева баня към Асоциацията по ВиК, с оглед
перспективите за сформиране на една консолидирана територия, с единен ВиК оператор и относно
това, дали държавата обмисля мерки да финансира проекти по ВиК в общини, където няма постигната
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пълна консолидация и които фактически се явяват
присъедини.

заложници на една община, отказваща да се

Председателят на Асоциацията заяви, че са водени разговори с МРРБ по отношение на това,
ако евентуално няма присъединяване на Сапарева баня, дали ще може да се разчита на някакъв
финансов ресурс от държавата, за което има утвърдителен отговор. От страна на министерството има
уверение, че там където няма консолидирани територии и няма един общ ВиК оператор, ще се
подсигуряват средства от държавния бюджет за инвестиране във ВиК мрежи и съоръжения.
Заложените в генералните планове размери няма да може да се осигурят като цяло от държавния
бюджет, но за неконсолидираните територии министерството ще предприема мерки, с които
приоритетно ще се цели покриване изискванията на регламентите на ЕС по отношение на
пречиствателните станции, ВиК мрежата и подобряване качеството на услугите.
Кметът на новоприсъединената община Дупница инж. Чимев постави множество въпроси,
относно изготвянето на
бизнес план от ВиК оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД след
присъединяването на общинския оператор към него и обсъждането на този бизнес план; реда и начина,
по който ще се регламентира режима на разпределението на финансовия ресурс и инвестиционните
намерения на оператора; негативите, които членовете на Асоциацията търпят от това, че
консолидирането на обособената територия, обслужвана от оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД не
е пълно и не обхваща цялата територията на област Кюстендил. Като основен проблем бе изтъкнато
изискването за уеднаквяване цената на водата на цялата територия, което за населението на
новоприсъединяващи се общини като Дупница или евентуално Сапарева баня е драстично високо, но се
заяви, че това произтича от ниската цена на водата, с която функционира ВиК оператора на територията
на община Дупница, и която от години не е сменяна и не отговаря на необходимите разходи на
дружеството. Във връзка с това предстоящото покачване на тази цена трябва да се аргументира пред
абонатите с потребността от рехабилитация и подмяна на мрежата, чрез посочване н а конкретни
инвестиционни обекти във ВиК мрежите и съоръженията на територията на общината.
От страна на приемащият ВиК оператор „Кюстендилска вода“ ЕООД, управителят инж.
Георгиев – изказа мнение, че с изпълнението на обектите предвидени в четиринадесетте РПИП в
консолидираните обособени територии, ще се получи голям дисбаланс в качеството на ВиК услугите в
страната, защото в тези територии ВиК мрежата ще се подмени почти изцяло. Надява се, че държавата
ще помага и в неконсолидирани територии като нашата, които имат желание и са показали, че искат да
следват модела за развитие на ВиК сектора, предлаган от държавните органи, както и до сега са
предоставяни такива средства от МРРБ. Управителят акцентира върху необходимостта от
реконструкция на ВиК мрежите в община Дупница, които са много стари и се нуждаят от пълна
подмяна, и изрази увереност, че съвместно с г-н Илиев – управител на „ВиК – Дупница“ ЕООД, в
оперативен порядък ще разработят предложения за инвестиционни обекти, които ще бъдат включени в
бизнес плана на дружеството за следващите години, през които оператора ще започне фактически да
извършва ВиК услуги и на територията на община Дупница.
В заключение всички присъстващи се обединиха около мнението, че трябва да има коректност и
съгласуваност при разпределянето на ресурсите и подбора на инвестиционните намерения, да се
приоритизират експертните решения на ВиК оператора, а крайните решения да се взимат в условията
на консенсус между членовете.
На база приетото решение по точка първа от дневния ред на заседанието на Общото събрание на
АВиК – Кюстендил, се подписа Допълнително споразумение № 1 към ДОГОВОР А за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, между
страните: Асоциация по ВиК – Кюстендил, представлявана от г-н Виктор Янев – Председател на
Асоциацията и „Кюстендилска вода“ ЕООД, представлявано от инж. Георги Георгиев – Управител на
ВиК оператора.

II.

ПРОВЕДЕНИ РАБОТНИ СРЕЩИ
Работните срещи се организират в изпълнение на чл. 12.2, (б) от ДОГОВОР А за стопанисване,
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поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между
АВиК – Кюстендил и ВиКО – „Кюстендилска вода“ ЕООД и се провеждат в сградата на Областна
администрация Кюстендил. През годината са проведени шест работни срещи, както следва:
На 12.02.2018 г.
По инициатива на представители на Обединение "Аква консулт", изпълнител на обществена
поръчка с предмет: "Подпомагане на асоциациите по ВиК в областите София, Кюстендил и Монтана,
при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи" се
проведе откриваща среща с консултантския екип на обединението, общинското ръководство на
Община Дупница, служители на АВиК, представители на членовете на АВиК, ръководството на ВиКО
„Кюстендилска вода“ ЕООД, оператора „ВиК-Дупница“ ЕООД и експерти на двата оператора. Целта
на срещата бе запознаване и събиране на данни необходими за изготвянето на Анекс към ДОГОВОРА,
във връзка с присъединяване на община Дупница към Асоциацията и започване на действията по
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК
услуги на потребителите на община Дупница от ВиК оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД. На
тази първа среща представителите на Обединение "Аква консулт" очакваха да се запознаят с визията на
участниците в срещата, относно това как ще се извърши присъединяването на двата ВиК оператора,
докато последните пък очакваха да получат от експертите на Обединение "Аква консулт" яснота по
процедурата за преструктуриране на двата оператора. Срещата приключи размяната на координати за
връзка и пожелания за ползотворна съвместна работа по подготовката на проекта за допълнителното
споразумение към ДОГОВОРА.
На 23.02.2018г.
Проведената работна среща бе организирана по повод обсъждане представения от ВиКО проект
на инвестиционна програма за изграждане и рехабилитация на ВиК активи ПОС и ПДС за 2018г. С
покана изх. № 26-00-12(2)/31.01.2018г. бяха поканети всички членове на Асоциация по ВиК –
Кюстендил, като предварително им бе представен и проекта, включващ: обобщена и подробна
инвестиционна програма, придружена със списъци за инвестиционните намерения на оператора по
общини. До момента на провеждане на работната среща бяха депозирани предложения от Община
Кюстендил, Община Бобошево и Община Рила. Същите бяха изпратени своевременно на
„Кюстендилска вода“ ЕООД за запознаване и предприемане евентуални действия за удовлетворяване
на исканията предявени от страна на членовете на АВиК. Поканените представители на ВиК оператора
обсъдиха и приеха частично постъпилите писмени становища и предложения от публичните
собственици за изменение и допълнение на така предложния проект на инвестиционна програма за
2018г. от ВиК оператора.
Въпреки, че не присъстваха представители на Община Бобошево, на работната среща се
проведоха дебати върху направеното от нея предложение за предвиждане средства в инвестиционната
програма на ВиК оператора за 2018г., с цел разрешаване проблемите с водоснабдяването на с.
Блажиево. Искането е било продиктувано от необходимостта от разрешаване сезонните проблеми,
които има населението в селото през летния сезон в резултат на замърсяване на основния водоизточник,
от който се подава вода за питейно водоснабдяване във водопроводната мрежа. Водоснабдяването на с.
Блажиево ще се подобри, едва когато се реши проблема с водоизточника, захранващ с. Блажиево, който
е замърсен от неправилното и нерегламентирано заустване на отпадъчни води от млекопреработвателна
фирма на територията на с. Каменик, заявиха експертите на ВиК оператора. Непрекъснато са се
правили анализи на подаваната от каптажа вода, но пробите продължавали да бъдат нестандартни
въпреки периодичното извършване на основно механично почистване на водоизточника и
водопроводните съоръжения. Предприеманите мерки от оператора водели до краткотрайно
подобряване на качеството на водата, с което не се постигал траен резултат. Непрекъснатото
обеззаразяване на питейната вода не можело да бъде ефективно, докато замърсяването продължава.
Въпреки това дружеството предприемало други мерки за осигуряване водоснабдяване на с. Блажиево с
подаването на помпажна вода от с. Усойка и това било единствения вариант, докато пробите на вода от
каптажа не покажат стабилни стандартни показатели за качество на водата за питейни нужди.
Направени бяха четири броя предложения за извършване на ремонтни дейности във ВиК
активи в община Рила, които операторът е необходимо да включи в инвестиционната програма за
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2018г. Това са: укрепване и подпорна стена, с ремонт на саваци на речно водохващане в местността
Елешница; ремонт на събирателна шахта и хлораторно помещение в с. Пастра; ревизия и ремонт на
водоема и подмяна врата на резервоар в местността „Св. Георги“; монтаж на врата за разпределителна
шахта в местността „Палакария“ , с. Смочево. Освен това бяха предложени отново и за пореден път
технически решения за предприемане мерки с във връзка с подобряване качеството на
водоснабдяването за потребителите от Община Рила и Община Кочериново, които включват:
реконструкция на довеждащ водопровод Пастра – Рила от изравнител 2500 м3 до манастира „Св.
Георги“ с оглед намаляването на загубите от вода; изграждане на нов уличен водопровод по ул.
„Подгорица“; подмяна на 300 м. уличен водопровод на ул. „Димитър Благоев“ и подмяна на уличен
водопровод 200м. на ул. „ 3-ти Гвардейски полк“. Необходимостта от по – голям размер на
предвидените инвестиции във ВиК активи за Община Рила в инвестиционната програма беше
мотивирана и с факта, че водопроводната мрежа е морално остаряла, реализираща големи загуби на
вода, с канцерогенни тръби и не отговаряща на действащата нормативна база.
На 12.04.2018г.
Работната среща бе организирана на тема – обсъждане предложения от В и К оператора и
общините – членове на Асоциацията за извършване на инвестиции във В и К обекти и съоръжения по
повод предстоящо разработване на Подробна инвестиционна програма за 2019г.
Представителят на Община Бобов дол сподели, че писмено е уведомен ВиК оператора
„Кюстендилска вода“ ЕООД още през 2017г. за виждането на Общината във връзка с решаването на най
- неотложни проблеми за подобряване водоснабдителните и канализационните услуги на населени
места на територията на Община Бобов дол и са били набелязани мерки с конкретни описания на
необходимите дейности и предложение същите да бъдат включени при изготвянето на последващи
подробни инвестиционни програми и бизнес - план на дружеството. Описаните четиринадесет броя
предложения не са били включени в приетата инвестиционната програма на В и К оператора за 2018г.
Заявено бе искане по време на извършване на основни ремонти, реконструкции и строителство на В и
К активи, които операторът извършва да се уведомява своевременно Общината като собственик, за да
има поглед върху процеса на строителството, с оглед предотвратяване възникването на разногласия и
претенции от двете страни в края на съответната календарна година, когато настъпи моментът за
окончателно взаимно фактуриране на извършени инвестиции срещу предоставено право на ползване на
публични активи, а информацията следва да бъде предоставяна от оператора във формата на
утвърдените образци за СМР акт № 19.
Представителят на Община Рила говори за необходимостта от извършване на основни ремонти
на старите резервоари, от които се подава вода в гр. Рила. Същите се нуждаели от извършване на
рехабилитация за да се намали загубата на водни количества от тях.
Препоръка към представителя на В и К оператора, направиха и представителите на Община
Кюстендил, относно необходимостта от извършване на ремонтни и възстановителни дейности по
водопроводната и канализационна инфраструктура в малките населени места и конкретно в с.
Шишковци, по повод жалби на жители за доизграждане на отсечка от канализацията по ул. „Владимир
Димитров - Майстора“ и присъединяването ѝ към съществуващата канализационна мрежа на селото.
Повдигнат бе въпроса за проучване възможностите за нови водовземания или водоизточници за
разрешаване проблеми с водоснабдяването на село Дворище.
На 11.05.2018г.
Работната среща бе организирана във връзка с разрешаване проблеми свързани с
предоставяните водоснабдителни услуги на територията на общините Рила и Кочериново ВиКО.
Обсъдени бяха предварително представени от Кмета на Община Рила конкретни предложения, които
биха довели до решаване проблемите с водоснабдяването на двете общини, както и варианти за тяхното
финансиране.
Кметът на Община Кочериново г-н Минков, изрази мнение, че предложенията като идея са
много добри, но проблема се състои в това - как ще се финансира изпълнението им и че според него
водата в региона е достатъчно като количество, но трябва да се събира и да не се разпилява.
Представителят на ВиК оператора, по повод препратена за разрешаване жалба от МРРБ във
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връзка с водоснабдяването на гр. Рила, обърна внимание, че с препращането на жалбата е описано от
министерството, като възможност - кандидатстването пред МРРБ за финансиране изготвянето на
проекти, изграждане на нови и реконструкция на съществуващи мрежи и съоръжения за осигуряване
непрекъснатост на водоподаването, и че Общините Рила и Кочериново в качеството си на собственици
на публична общинска инфраструктура, биха могли да пискат такова финансиране на ВиК обекти от
държавния бюджет, каквито искания до този момент не са заявявани.
Във връзка с изложеното и проведени разговори с експерти от МРРБ по повод цитираната
жалба, служител на АВиК поясни, че кандидатстването става от името на съответната Община, чрез
представяне на писмено заявление за включване на предложения за финансиране от фонд „капиталови
разходи“ на МРРБ със средства, от който министерството поема финансиране при следните варианти:
финансиране на готов проект; финансиране изготвянето на проект, ако няма такъв; финансиране на
строително – монтажни работи; строителен и авторски надзор и насърчаване за договор с изпълнител.
Кандидатстването по този начин е различно от това по оперативни програми, а при изчерпване и
недостиг на средства за такива капиталови разходи, всяка година се отпускат и допълнителни средства,
което увеличава шанса при кандидатстване от страна на двете общини да има положителен резултат
още в същата година, а ако пък не се осъществи – направената заявка, същата се удовлетворява в
началото на следваща календарна година.
По темата с измервателните уреди се осъществи ха продължителни дебати, като бяха обсъдени:
необходимите количества от водомери за монтаж и отремонтиране на съществуващи такива в община
Рила; най – подходящия вид водомери за монтиране в зависимост от условията и липсата на
пречиствателна станция за питейни води; възможностите за оказване на съдействие от страна на
местната власт и областна управа при монтирането; необходимостта от изготвяне на план – програма за
поредността по населени места и срокове за осъществяване повсеместно измерване на потребяваните
водни количества от абонатите. Изтъкнати бяха ползите от изпълнението на тези мероприятия, т. к.
биха доведат до увеличаване приходите за дружеството оператор, до намаляване реализираните загуби
от питейна вода и до урегулиране водопотреблението, но в заключение се оформи мнението, че няма да
се решат всички проблеми.
След приключване на обсъжданията по време на работната среща бяха набелязаха единодушно
мерки и действия, които да решат до голяма степен проблемите с водоснабдителните услуги на
територията на общините Рила и Кочериново в краткосрочен план, както следва:
1. В срок до 18.05.2018г. В и К операторът „Кюстендилска вода“ ЕООД да подготви
искане и представи заявление пред Басейнова дирекция – Западнобеломорски район за изменение на
разрешителни за водоползване, чрез прехвърляне на определени водни количества, които са били вече
разрешени, от в-не „Елешница“ за сметка на увеличаване такива от ВЕЦ „Каменица“, при запазване
размера на общо разрешените количества за водочерпене за целия технологичния район.
2. В срок до 31.05.2018г. В и К операторът „Кюстендилска вода“ ЕООД да осигури
монтирането на 350 броя водомери за отчитане на консумираната от потребителите вода в
населените места на територията на община Рила.
3. В срок до 31.05.2017г. да се организира кампания за ревизиране на всички водопроводни
отклонения на територията на двете общини, чрез ангажиране на служители от „Кюстендилска
вода“ ЕООД и с пълното съдействие на общинските власти за откриване на незаконни отклонение по
водопроводната мрежа, като откритите нарушения да бъдат своевременно отстранявани, а към
нарушителите да бъдат приложени полагащите се законови мерки.
4. В срок до 20.05.2018г. да се представи от кмета на Община Рила заявление до МРРБ с
искане за финансиране със средства от държавния бюджет на проект за изграждане на водохващане
„Ломница“.
5. В срок до 31.05.2017г. да се извърши 24 часово замерване на подаваните водни
количества от ВЕЦ и разпределената вода към потребителите от В и К оператора „Кюстендилска
вода“ ЕООД при съдействие на общинските власти, с оглед установяване подадената вода дали
изтича изтича към консуматорите или се губи от аварии по водопреносната мрежа.
6. В и К операторът „Кюстендилска вода“ ЕООД да осигури изграждането на връзка за
осигуряване ново захранване с вода към махала „Спротива“ в гр. Рила, преди да се пристъпи към
монтиране на водомери на потребителите в тази махала.
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7. В и К операторът „Кюстендилска вода“ ЕООД да организира преместването на
монтиран водомер от резервоар за гр. Кочериново на подходящо място за измерване и контролиране
подаваните водни количества за с. Стоб.
На 30.07.2018г.
Работната среща се проведе между представители на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, представители на ВиКО „Кюстендилска вода“
ЕООД, представители на „В и К – Дупница“ ЕООД, Кмета на Община Дупница и представители на
Обединение „Аква Консулт“- екип от експертни специалисти в различни области, които по силата на
Договор № РД-02-29-393/29.12.2017г., сключен с МРРБ като възложител по проект „Консултантски
услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в
приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите“, са изготвили проект за допълнително
споразумение и приложения към ДОГОВОРА, сключен между ВиКО „Кюстендилска вода“ ЕООД и
АВиК – Кюстендил, във връзка с присъединяването на „ВиК-Дупница“ЕООД.
Подложен бе за обсъждане изготвения от Обединение „Аква Консулт“ проект на
анекс/допълнително споразумение, (вкл. приложенията към него) към подписания на 05.04.2016г.
ДОГОВОР.
След предварителна комуникация с публичните собственици и оператора по предоставените
проекти, бяха постъпили възражения и предложения от ВиК оператора, от Общините Рила и Бобов дол
и от името на Асоциацията, на които консултантския екип бе предоставил своите отговори. Във връзка
с това, че последните не удовлетворяваха съответните им податели, бе организирана работната среща за
да могат всички да изложат своите аргументи за да се достигне до едно позитивно решение за
приемането на допълнителното споразумение от Асоциацията по ВиК и пристъпване към неговото
подписване от страните по ДОГОВОРА.
Позицията на ВиКО беше, че той не е в състояние на база на това Приложение I, което е
получено от министерството, да даде каквато и да е оценка на ВиК мрежата и да прецени какви
инвестиции може да бъдат направят по услуги и по необходимост. Уточнено бе, че ВиК операторът не
възразява срещу общия размер на инвестициите, а възразява за начина на разпределението им, като за
пример бе посочена заложената сума от 84 хил. лв., записана за дейност „отвеждане на отпадъчни води“
на община Дупница, а за дейност „доставяне на вода“ възразява за предвидените инвестиции за
Общините Рила и Бобошево в сравнение с Община Трекляно, изхождайки от броя на жителите.
В отговор експерти от екипа на консултантската група представи ха обяснение на механизма за
разпределение на инвестициите по собственици и видове дейности и заявиха, че екипа не носи
отговорност за коректността на подадените данни от ВиК оператора на община Дупница.
Кметът на Община Дупница г-н Чимев сподели мнение, че очакванията му не са се оправдали,
че е очаквал много повече и че за в бъдеще Общината пак ще трябва да разчита на собствени средства
за подобряване състоянието на ВиК мрежите; че присъединяването към Асоциацията няма да доведе до
изгоди и ползи за потребителите на услугата по доставка на вода и че в този вид на Асоциацията – без
присъствие на всички общини от областта, не е завършена и не вижда как със заложеното инвестиране
ще се повиши качеството на услугата
Работната среща бе продължена с дебати относно досегашната ниска цената на ВиК услугите
към момента за потребителите в община Дупница; относно предложенията за размера на нарастване на
цената на водата и произтичащите от това резултати; относно предполагаемата дата, от която се очаква
да започне прилагането на единна цена за цялата обособена територия; с дебати относно очакванията
и разочарованията на новоприсъединяващата се община с размера на инвестициите за територията им;
относно възможностите за реализирането на многократно повече реални инвестиции в публични
активи при възможност и това, че задължителното ниво не ограничава, а дава само минимума.
Консултантският екип в лицето на г-жа Силвия Димова призова двата ВиК оператора
съвместно да прегледат техническите параметри на активите, заработвайки като единен екип и пое
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ангажимент при евентуално подадени нови коректни данни, екипът да прекалкулира и предложи друг
актуализиран вариант.
Относно необходимите юридическите стъпки и последващи действия, за сливане на двете
дружества, след подписване на допълнителното споразумение към ДОГОВОРА, консултантският екип
в лицето на г-н Ганчев поясни, че Кметът на община Дупница и управителят ВиК оператора в Дупница
трябва да вземат персонално решение и да си изяснят, какви са намеренията към съдбата на
дружеството. Двете дружества разполагат с доклада на Обединението по дейност 4, където
хипотетично са предложени няколко варианта с описание на последващите положителни и негативни
последици. Прилагайки се преструктуриране по Закона за водите, няма да е възможно поемане на
цялото търговско предприятие, а предимствата на реорганизацията по ЗВ за разлика от
преобразуванията по Търговския закон са, че няма конкретни задължителни срокове за стъпките,
които трябва да се направят, а всичко ще зависи от конкретното желание и нужди на двете страни ,
примерно – дали ще се ползва сградата в Дупница, дали ще се ползва оборудването, механизацията и
т.н.
Поясненията по темата бяха продължени и от г-жа Ралица Драгоева, която каза, че след
подписването на анеска в срок от един месец, ако не се вземе единодушно, съвместно и доброволно
решение за прилагане на другите възможности по ТЗ, се преминава автоматично по Закона за водите.
Това означава, че „Кюстендилска вода“ ЕООД назначава всички служители или 90 % от тях, формира
се експлоатационен район, наема се база, купува се или се наема механизация и се организира
дейността. Дружеството „ВиК-Дупница“ ЕООД остава да съществува под някаква форма или се
прекратява, или се ликвидира, или се пренасочва в други дейности, но вече не е оператор и остава
общинско дружество с всички задължения и вземания на стария оператор. Ако всички работници са
преназначени в големия ВиК оператор, то тогава това дружество може да си назначи нови работни ци,
но има вариант и някои да не изявят желания да бъдат прехвърлени към ВиК оператора и да искат да
останат в общинското дружество. Съществува и вариант да се продадат вземанията, активи,
оборудване, сгради, техника или да се отдават под наем. Необходимо е управителите на двете
дружества да разсъждават по темата, като се поясни че формата не се налага, а просто се дава срок за
решаване, но е препоръчително да се мисли авансово по този въпрос, защото процеса е дълъг –
предстоят за решаване много организационни въпроси по организиране базите данни с потребителите,
привеждане в готовност за отчитане на водомерите към датата на преструктуриране и много други
действия, които изискват време.
Консултантският екип, членовете на Асоциацията и представителите на ВиК оператора
призоваха представителите на община Дупница в лицето на кмета г-н Чимев и управителя на
„ВиК-Дупница“ ЕООД да побързат с решението си, за да не бавят основния Вик оператор
„Кюстендилска вода“ ЕООД .
Г-жа Димова отново декларира, че тяхната разработка на инвестиционна програма е само
предложение и ВиКО има свободата да изготви друго и да го договори с членовете на Асоциацията.
На 06.08.2018г.
Като продължение на работната среща от 30.07.2018г. се проведе последваща работна среща в
МРРБ, също по повод проекта за допълнително споразумение на АВиК – Кюстендил с ВиКО
„Кюстендилска вода“ ЕООД във връзка с присъединяването на община Дупница към обособената
територия, обслужвана от оператора. Поканени бяха управителите на двата оператора, общи нското
ръководство на Община Дупница, консултантския екип от Обединение „Аква Консулт“,
АВиК-Кюстендил и експертен екип от министерството, с участието на зам. министър Малина Крумова.
Срещата бе открита от г-жа Виденова, която запозна присъстващите с процесите по
преструктуриране на общински ВиК дружества в страната и присъединяването им основните ВиК
оператори на съществуващите обособени територии. Тя каза, че всички които са предприели действия
за обединяване процедират еднакво, като в едно заседание на съответните асоциации планират да се
приеме проетка на анекс с проекта за бизнес план на съответния консолидиран ВиК оператор. Това е
препоръчителен вариант и е желателно утвърждаването да минава в едно общо заседание от Общото
събрание на Асоциацията. За пример бе дадено консолидирането на ВиК операторите – Велико
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Търново със Свищов и Габрово със Севлиево. Обърна се внимание, че процедурата се удължава от
изискването да се преминава през заседания на общинските съвети. Управителите на двата ВиК
оператора бяха призовани да положат максимални усилия за да може процедурата да започне.
Управителят на „Кюстендилска вода“ ЕООД инж. Георгиев изложи несъгласие с изготвения
проект за финансов модел от консултантския екип; изложи притеснението си от големия размер на
задълженията на ВиК оператора в Дупница, а на запитваенето – колко време е необходимо на
дружеството да подготви бизнес план, той отговори, че след уточняване на някои параметри, бизнес
плана ще се подготви бързо от неговите служители.
Управителят на „Вик-Дупница“ ЕООД г-н Илиев пък изрази притеснение от големия скок на
цаната на ВиК услугите за община Дупница и сподели притеснението си, че това нарастване ще бъде
голям стрес за населението.
Обръщайки се към инж. Георгиев, г-жа Виденова каза, препоръча да се подготви консолидиран
бизнес план, а през това време да се очаква някакъв отлагателен период за самата консолидация, което
бе възприето положително от управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД.
На повдигнат въпрос от инж. Георгиев относно непълнотата в списъците с активи по
Приложение I, г-жа Виденова отговори, че в ДОГОВОРА има предвиден отлагателен период за
проверка на активите, което дава възможности за допълване на технически параметри в тях, както и
всякакви други данни, които в процеса на работа ще бъдат открити .
След като се запозна с финасовото състояние на двете дружества, зам. министър г-жа Малина
Крумова, представи възможните варианти за преструктуриране по Търговския закон на ВиК
операторите, като препоръча като най-подходящия за конкретните условия съобразно състоянието на
двата оператора, варианта предвиден в Закона за водите – консолидация. Обясни, че този вариант се
предполага от наличието на големи задължения на общинския ВиК оператор и отхвърли варианта за
пълно вливане, за да остане общинското дружество да съществува със задължението да събира старите
вземания на прекратения оператор, да развива някакви други дейности, от които да реализира приходи,
за да изплати задълженията му и да не ги поема консолидирания ВиК оператор. Пояснено бе, че
решението в крайна сметка, дали ще си запази общинското дружество за изпълнение на някакъв друг
вид дейности или ще премине през процедура по ликвидация е на Община Дупница.
Като вариант за решаване проблема с неразплатените задължения на общинския ВиКО към
„Кюстендилска вода“ ЕООД, г-жа Крумова предложи на двамата управители да помислят върху
възможността за замяна на тези задължения срещу механизация или други активи - корпоративна
собственост, които ще са необходими за извършване основната дейност на консолидирания оператор.
Във връзка с притесненията на управителя „Вик-Дупница“ ЕООД и зам. кмета Георгиев за високия скок
на цената на водата за потребителите от община Дупница, г-жа Крумова пое ангажимент да участва на
организирани срещи с общинските съветници и с обществеността на община Дупница уверявайки ги, че
ще успее да ги убеди в необходимостта и ползите от увеличаване цената на водата. Изнесеното
удовлетвори напълно заместник кмета на Община Дупница, който каза, че много от въпросите, които са
стояли пред общинското ръководство са изяснени на срещата и заяви, че ще направят всичко възможно
за да не бъдат пречка за преструктурирането.
Двамата управители опитаха да получат обещание от зам. министърката за финансова
подкрепа със средства от държавния бюджет, като г-н Георгиев напомни, че преди десет години МРРБ е
предоставило на дружеството 9 млн. лв. за стартиране дейността от начало, а г-н Илиев се мотивира с
необходимостта за отпускане средства на Общината за реконструкция на ВиК мрежи. За отправените
искания г-жа Крумова отказа да се ангажира с обещания от името на принципала, напомняйки, че
Община Дупница е получила съвсем скоро, на два транша финансиране от държавния бюджет за
реконструкция и модернизация на ВиК.
Относно участието на Асоциацията по ВиК в процеса на преструктурирането на операторите,
след провеждането на конкретни обсъждания стана ясно, че при получаването на проекта за
допълнително споразумение и приложенията му по официален път от МРРБ, трябва да се пристъпи към
насрочване на заседание на Общото събрание за приемането му, за което трябва да се иска от ВиК
оператора и готов бизнес план, който да се приеме на същото заседание. За да бъде максимално бързо
готов ВиК оператора е необходимо осъществяване на контакти с Община Дупница за изясняване
въпросите с механизацията и сградите, за постигане споразумение дали ще се наемат, дали ще се
купуват или ще се отдават безвъзмездно, с цел да се калкулират в цената на водата по-малко разходи за
наем. След постигане на яснота по този въпрос, консолидираният оператор трябва в най – кратки
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срокове да си направи бизнес плана.

III.

-

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВиК
КЮСТЕНДИЛ

ОПЕРАТОРА и ЧЛЕНОВЕТЕ НА АВиК –

Инвестиции в публични активи

В началото на 2018г. в АВиК - Кюстендил започна процес по приемане на извършените от
ВиКО „Кюстендилска вода“ ЕООД инвестиции за 2017г. Приетите от публичните собственици с
приемо – предавателни протоколи инвестиции във ВиК активи, извършени от
оператора
„Кюстендилска вода“ ЕООД са както следва: Община Невестино - 4442 лв.; Община Рила – 4213 лв. и
Община Трекляно – 1901 лв. Приемането на инвестициите за 2017г., което фактически се извършваше
през 2018г. не приключи окончателно за някои членове на АВиК по вина на самите публични
собственици. На пример - Община Бобов дол и Община Бобошево не сформираха комисии за приемане
на извършените инвестиции от Оператора във ВиК активи на териториите на тези общини. В други
общини процеса по приемането на инвестиции в публични активи, извършени от ВиК оператора за
2017г., като престация за предоставеното право на ползване на активите бе възпрепятстван от самия
Оператор. Назначените комисии за установяване извършените инвестиции във ВиК активи ПОС от
Община Кюстендил и Община Кочериново не завършиха работата си до край, в резултат на което не са
изготвени констативни протоколи по инвестиционни обекти и следователно не са предадени с приемо –
предавателни протоколи. Разногласията между членовете на комисиите от страна на публичните
собственици и представителите на оператора не доведоха до решения за одобряване на представените
от „Кюстендилска вода“ ЕООД извършени инвестиционни обекти през 2017г., главно поради
некоректно оформени инвестиционни досиета - с липсваща или оскъдна и неотговаряща на
изискванията проекто – сметна документация, приложена за доказване на разходите, липса на подробни
технически данни, скици, чертежи и др., с които да се обезпечи доказването на критериите за приемане
на инвестициите /Приложение VIII от ДОГОВОРА/. Назначената комисия за приемане на инвестиция в
обект ПДС също не приключи работата си с заключително решение по приемане на предложената от
Оператора инвестиция, поради непостигане на единодушно становище между членовете на комисията,
относно квалифицирането на обекта като съоръжение отговарящо на критериите за ПДС. За
разрешаване на спора с писмено искане ( изх. №04-22-2/18.01.2018г.) бе потърсено експертно
становище на специалисти от МРРБ, но поради липсата на отговор с тълкувателно решение,
инвестицията подадена като ПДС остана неприета.
По отношение на приемането инвестициите извършени от ВиК оператора може да се обобщи,
че се среща неразбиране и големи трудности при прилагането на механизма и процедурите описани в
Указанията на МРРБ предоставени на всички асоциации с изх. № 91-00-87/13.10.2017г., / чрез
Асоциацията – на Оператора и на публичните собственици/, както от страна на общините - членове на
Асоциацията, така и от страна на Оператора по отношение на годишното фактуриране.
Извършени инвестиции във ВиК активи през 2018г. от Оператора и приети от публичните
собственици към края на годината няма. Процедурата по сформиране на комисии за приемане на
инвестициите не е стартирала към края на 2018г. и предстои да се проведе през следващата година,
поради факта, че обобщената информация за реално извършените инвестиции през 2018г. от ВиКО
беше представена едва в първите дни на 2019г. по повод необходимостта от годишното фактуриране на
инвестициите им.
-

Предоставяне на ВиК активи собственост на публичните собственици на ВиК оператора

През отчетната година бяха започнати и недовършени процедури по предоставяне на ВиК активи
собственост на публичните собственици за предаване на оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД за
поддържане и експлоатация на основание чл. 4.4. от ДОГОВОРА.
Започналата процедура от 2017г. за предоставяне от Община Невестино на: „Тласкателен
водопровод от ПС до напорен резервоар с. Мърводол“; „Кладенец с . Мърводол“ и „Помпена станция
с. Мърводол “ на ВиК оператора за дейности по чл. 198, ал. 1 от ЗВ не е приключена, въпреки водената
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кореспонденция през годината за предоставяне на допълнителна техническа документация,
разрешително от БД ЗБР – Благоевград за водоизточника и обособената санитарно - охранителна зона
за него, лабораторен анализ на водата по БДС и други документи, които Операторът изисква и за които
искания писмено е уведомен публичния собственик.
Не е финализирана стартиралата процедура за предоставяне на Публичен актив собственост на
Община Рила - Модулна пречиствателна станция за отпадни води (МПСОВ ), намиращ се на
територия на с. Смочево за изпълнение на дейностите по чл, 198о, ал. 1 от ЗВ на ВиК оператора
„Кюстендилска вода“ ЕООД, на основание чл. 4.4. (в) и (г) от ДОГОВОР А. Въпреки предоставената
документация от Община Рила и предадена на „Кюстендилска вода“ ЕООД, са постъпили възражения
от ВиК оператора в рамките на допустимия 14 дневен срок по чл. 4.4. (г) от ДОГОВОРА, в резултат на
което бе назначена комисия за проверка на фактическото състояние на обекта. Комисията е
констатирала нередности на съоръженията на подобект МПСОВ – с. Смочево, като представителят на
Оператора подписва с „особено мнение“, излагайки в него множество недостатъци изразяващи се в
лошо изпълнение, незавършени СМР, недоставено и недокомплектувано оборудване, неработещи
машини и съоръжения, за възникнали скрити гаранционни дефекти към датата на работа на комисията,
поради което Операторът отказва да приеме станцията за експлоатация в това състояние. Препоръчано
е на Кмета на Община Рила в официална кореспонденция от Председателя на Асоциацията, да уреди
прилагането на гаранционните отговорности с изпълнителя по договора, позовавайки се на
законодателството за привеждане на актива в състояние за нормалното му функциониране,
стопанисване и експлоатация в съответствие с нормативните изисквания и утвърдените строителни
книжа. След отстраняване на нередностите и извършени нови 72 часови проби при експлоатационни
условия, комисия с участието на изпълнителя, възложителя и компетентни представители на В и К
оператора, ако приеме обекта, може да се пристъпи към процедурата по предаване и приемане на актива
от В и К оператора за експлоатация и поддържане, чрез взаимно подписани приемо-предавателни
протоколи, придружени с подробен опис на прилежащите машини, оборудване, съоръжения, инвентар
и други движими вещи, предоставени от фирмата изпълнител по проектно – сметна документация,
които са от значение за правилната му експлоатация.
През годината продължи постоянната дейност по координация между държавните институции,
публичните собственици и ВиК операторите, обслужващи обособената територия поддържана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД и „ВиК-Дупница“ ЕООД; по следене за изпълнението на задълженията от
ВиК оператора по ДОГОВОР А, като периодично се припомняше на „Кюстендилска вода“ ЕООД за
поетите задължения, за наближаващите сроковете и се изискваше предоставянето и изготвянето на
задължителните по ДОГОВОРА информации, планове и програми; изпълнение на възложени от
Председателя допълнителни задачи.
IV.
-

ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ :
Структура и организация на администрацията на АВиК

През отчетната 2018г., определеното щатно разписание на служителите на Асоциацията остана
недопълнено до минимално изискуемия се щатен състав съгласно ПОДАВИК, поради незаетата щатна
бройка - „ВиК експерт“. От заетите две щатни бройки за длъжностите: „главен секретар“ и „финансов
експерт“, първата е временно свободна поради отпуск по майчинство на титуляра от 17.04.2018г., без да
е назначавано лице по заместване или граждански договор.
-

Работа с жалби и сигнали и друга кореспонденция

В дейността си през 2018г.
администрацията на АВиК – Кюстендил е
регистрирала 119 броя входящи и 214 броя
изходящи кореспондентски преписки с
различни
организации,
институции,
уреждания, юридически и физически лица,
както следва:

кореспондинии бр.
входящи
изходящи
МРРБ
18
13
МОСВ и БД ЗБР
7
13
Общини
52
119
"Кюстендилска вода"
13
24
Други
29
45
Общо:
119
214
кореспонденти
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Част от входираната кореспонденцията, включва текущата дейност по разглеждане на
жалби и сигнали от потребителите, постъпили официално в писмен вид, по електронна поща, устно по
телефон или от приемния ден на Председателя. В Асоциацията се води Регистър на клиентските жалби
и оплаквания, създаден в рамките на проект DIR-5111328-1-170 „Подкрепа на реформата в отрасъл
ВиК“, осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансиран от ЕС и
предоставен от МРРБ. През 2018г. са постъпили 17 жалби и сигнали, от които: от потребители – 11 бр.,
от МРРБ – 3 бр., от МОСВ – 1 бр., от Министерски съвет – бр. и от кмет на населено място – 1 бр. По
експлоатационни райони на ВиК оператора разпределението е, както следва: за ЕР Кюстендил – 5 бр., за
ЕР Бобов дол – 2 бр., за ЕР Бобошево – 4 бр., за ЕР Рила – 2бр., за ЕР Трекляно -2 бр. и за ЕР Невестино
– 1бр. Жалбоподателите се оплакват от действия или бездействие на оператора, относно
присъединяване към водопроводната мрежа, липса на вода или понижено налягане, лошо качество на
водата, течове и аварии, отказ от плащане на общо разпределение на потреблението, проблеми с
канализационни системи и отвеждащи отпадъчни води, проблеми с ПСОВ – Шишковци, както и
проблеми с водоснабдяване в малките населени места, в които ВиКО не поддържа и не експлоатира
водоснабдителни системи.
Постъпилите жалби се разглеждат, дават са становища, при необходимост се препращат по
компетентност предимно на ВиКО или друга отговорна институция за предприемане на съответните
действия по отстраняване на изложените проблеми, а за предприетите мерки се уведомяват подателите
на съответните жалби.
Решение за промяна гласовете на членовете на АВиК № РД-20-45/04.10.2018 г.

-

Във връзка със стартирала процедура по подписване на допълнително споразумение № 1 към
ДОГОВОРА с ВиКО „Кюстендилска вода“ ЕООД, за изпълнение на дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги на територията на община Дупница, във връзка с Решение № 7/20.10.2016г. на
Общото събрание по Протокол № РД-18-33/20.10.2016г., за промяна на границите на обособената
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, чрез присъединяване на община Дупница и на
основание чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите , чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ПОДАВИК, Председателят на
Асоциацията издаде решение № РД-20-45/04.10.2018 г., с което се определи правото на глас на Община
Дупница в Общото събрание на Асоциация по ВиК - Кюстендил и преразпределение правото на глас на
останалите
общини
членове
на
Асоциацията,
както
следва
:

Преразпределението влезе в сила от датата на издаването му за да се прилага във всички случаи
при вземане на решения от Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, като чл. 198в, ал.12 от ЗВ, относно дължимостта на вноски
от членовете в бюджета на Асоциацията, се прилага от следващата бюджетна година.

-

Изготвяне и подаване на различни по вид отчети, справки и информации, изискани от различни
институции и органи:
Предоставяне данни на МОСВ за изготвяне доклад до ЕК по отношение на степента на
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съответствие с изискванията на Директива 91/27/ЕИО за пречистване на отпадъчни води от населените
места (Директивата за ГПСОВ), на основание заповед № РД-312/29.05.2018г. на Министъра на МОСВ
г-н Нено Димов и участие в сформирана междуведомствена група за изготвяне доклади до Съвета по
европейски въпроси ( СЕВ) по отношение на степента на съответствие с изискванията на Директива
91/27/ЕИО за пречистване на отпадъчни води от населените места (Директивата за ГПСОВ), както и
допълнителна информация по Официално уведомително писмо за нарушение 2017/2082, относно
прилагане на Директивата в Р България. Съгласно цитираната заповед и предоставени указания на
първата работна среща на групата, АВ и К – Кюстендил като участник в междуведомствената група
съдейства за координация при събирането на информация като обобщи и предостави данни, отнасящи
се за обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД и за обособената територия,
обслужвана от „В и К - Дупница“ ЕООД.
Събиране и предоставяне на данни за отчитане на изпълнението на мерки, по повод предстоящо
докладване пред Европейската комисия за изпълнението на мерките от Плана за управление на речните
басейни /ПУРБ/ 2016-2021г. в „Западнобеломорски район“, приет с Решение на Министерски съвет №
1108/29.12.2016г., Басейнова дирекция ЗБР- гр. Благоевград. Обобщена бе и предоставена искана
информация за изпълнение на мерките разписани от ПУРБ на ЗБР, отнасящи се сектор ВиК.
Събиране на необходима информация, с цел изготвяне на оценка на ВиК активи публична
държавна и публична общинска собственост, в рамките на проект ”Подпомагане регионалното
инвестиционна планиране на отрасъл ВиК” и във връзка с изпълнението на договор РД
02-29-310/05.09.2018 г., подписан между МРРБ и ДЗЗД „Дружество за оценка на ВиК активи”.
Обобщена бе и предоставена е информация за първия етап на проучването на фирмата изпълнител за
публични ВиК активи по изпратен електронен образец. Също така бяха събрани и предадени на
дружеството изпълнител по електронен път комплектувани копия от документи за собственост със
скици към тях, за недвижимите имоти ПОС в сканиран вид. Въпреки положените усилия по събирането
на нужната информация, администрацията срещна неразбиране и трудности с Община Бобов дол,
Община Бобошево и Община Невестино, които представиха данни несъответстващи на искания от
изпълнителите електронен образец или не предоставиха никакви данни.
-

Привеждане в съответствия с Регламент 2016/679

Във връзка с прилагане Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните),
Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и
насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Работната група по чл. 29, (след
25.05.2018 г. –Европейския комитет по защита на данните), АВиК пристъпи към осигуряване на
практическо прилагане и привеждане дейността на Асоциацията в съответствие на изискванията на
Регламента. Направен бе вътрешен анализ на дейностите и документацията по обработване на лични
данни в Асоциацията; анализирани бяха категориите лични данни и категориите физически лица, чиито
данни се обработват; определени бяха конкретните цели, за които в АВиК - Кюстендил събира,
съхранява; обработват; предоставя или разкрива личните данни извън организацията; конкретизираха
се органи и лица, на които се предоставят или разкриват лични данни извън Асоциацията; изяснени
бяха мерките, които са прилагат за сигурността и защитата на данните - различни персонални пароли за
достъп на отделните служители до компютърните системи, специални ключове за стартиране и работа
с отделните програмни продукти за счетоводство и ТРЗ, начините за съхранение на месечни архиви на
данните, секретни метални шкафове за съхранение на документация съдържаща лични данни на
хартиени носители. Направена бе оценка на риска и набелязани допълнителни действия, които са
свързани с въвеждане на допълнителни организационни и технически мерки, финансови и човешки
ресурси, чието изпълнение изисква и по-нататъшно постоянно действие. След преценка наличието на
задължение по определяне на Длъжностно лице по защита на данните, при дългосрочното отсъствие на
Главен секретар в Асоциацията, бе определено такова от състава на Областна администрация Кюстендил и ангажирано по силата на граждански договор. Същото ще осъществява координация по
защита на личните данни с КЗЛД, допълване утвърдената вече вътрешна Инструкция за мерките за
защита на личните данни от 2016г. във връзка с новите изисквания на Регламент 2016/679; публикуване
политика за прозрачност на интернет страницата на Асоциацията и др. Въведени бяха подходящи
технически мерки, за да може да се гарантира и докаже спазване на Регламент 2016/679 и ЗЗЛД, чрез:
въвеждане на грифове при пренос на документация съдържаща лични данни на хартиен носител;
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осигурени са криптиращи външни устройства са съхранение на архиви и пренос на данни; извършена е
актуализация на наличните програмни софтуери за счетоводство и ТРЗ с нови версии – съвместими с
изискванията на Регламента.
-

Организационни мероприятия на МРРБ - обучения за надграждане капацитета на служителите

През 2018г. служител от администрацията на АВиК – Кюстендил се включи в организираните
от МРРБ обучения в изпълнение на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и
институционалния капацитет в отрасъл ВиК”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда
2014-2020г.“ в два от предвидените общо шест семинара за надграждане капацитета на служителите,
ангажирани в отрасъл ВиК, свързани с прилагане на актуалната нормативна, договорна и регулаторна
рамка в отрасъл ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК системите и услугите:
По договор с ДЗЗД „Воден обучителен център“ и проведени обучения в сградата на УНСС София. Първото обучение бе организирано на 25.06.2018г. на тема - Предоставяне на ВиК услуги –
приложима нормативна уредба, бизнес планиране, ценообразуване, а във второто
обучение
организирано на 15.10.2018г. бяха включени темите: Приложима нормативна уредба – обща правна
рамка на националното и европейско законодателство за питейните води; Регулаторни изисквания
за качеството на питейните води; Контрол върху качеството на питейните води доставяни от ВиК
операторите; Извършване на мониторинг от ВиК операторите върху показателите за качеството
на питейната вода за наличие на физико-химични, микробиологични и радиологични замърсители.
По договор с ДЗЗД „Център за квалификация в отрасъл ВиК“, служител на Асоциацията участва
в първата група на работно посещение за обмяна на опит и запознаване с добрите практики в страна
членка на ЕС, свързани с експлоатацията и развитието на ВиК инфраструктурата, осигуряването на
нейната устойчивост, както и предоставянето на ВиК услуги, проведена от 26 до 28 септември 2018 г. в
град Атина, Република Гърция.
На две от организираните от МРРБ събития в изпълнение на горецитирания проект:
демонстриране методи за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи,
представено от „ВиК“ Стара Загора на 12.07.2018 г. в с. Шейново, община Казанлък, област Стара
Загора и демонстрационна практика, представена от „ВиК“ ООД – Благоевград, свързана с
представяне на подходи за обезвреждане и оползотворяване на утайки, получени при пречистване на
градски отпадъчни води в агломерация с над 2 000 е.ж., на 04.10.2018 г. в град Благоевград, може да се
отчете, че представители на АВиК – Кюстендил не са взели участие.
По договор с „Обединение обучения Европа МРРБ“ ДЗЗД, проект за обучения по 8 теми по
надграждане капацитета на служителите в отрасъл ВиК и прилагане на актуалната нормативна,
договорна и регулаторна рамка в отрасъла, първото обучение на Тема „Ключови компетентности ефективно управление на хората и времето и ефективно лидерство; етика, социални отношения,
ефективни преговори и управление на риска“ проведено от 19.12.2018 г. до 21.12.2018 г. в гр. София,
представители на АВиК – Кюстендил не са вземали участие.
Спазване на задължителни законови изисквания, свързани с финансово – счетоводната и други
дейности, определени с нормативни актове
В АВиК се следи стриктно за спазване определените срокове с нормативни актове.
Съгласно разпоредбите на чл. 38, an. 1, т. 3 от Закона за счетоводството. Годишния финансов
отчет на Асоциация по ВиК - Кюстендил за 2017 г. е публикуван за огласяване на интернет страницата
на Областна администрация Кюстендил, секция ВиК Асоциация.
На всяко тримесечие се изготвяни и представени за утвърждаване на Председателя на
Асоциацията - финансови отчети и отчети за изпъбнение на бюджета отразяващи финансовото
състояние на Асоциация по ВиК - Кюстендил и движението на получените и разходваните парични
средства през съответните отчетни периоди, както следва: отчет за изпълнение на бюджета, баланс,
отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и обяснителни записки към тях.
През м. февруари на 2018г., в съответствие с разпоредбите на чл. 20 от Закона за
статистиката и Националната статистическа програма, Асоциация по ВиК - Кюстендил подаде чрез уеб
базирано приложение в Информационната система „Бизнес статистика“ на Национален статистически
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институт - Статистически справки за бюджетни предприятия и банки за 2017 г. - Приложение № 9.
През м. март 2018г. съгласно новите изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане
(ЗКПО) също чрез уеб базирано приложение на страницата на НАП бе подадена - Годишна данъчна
декларация по чл. 92 (1010) за 2018г. във връзка с деклариране данъчния финансов резултат и
дължимия годишен корпоративен данък
От началото на 2018г. Асоциацията е част от националната статистическа програма
представляваща регулярното тримесечно изследване на „Наети лица, отработено време, средства за
работна заплата и други разходи за труд” , периодично - на всяко тримесечие, чрез подаване на данните
по електронен пат.
Във връзка настъпили законови изменения в Закона за здравословни и безопасни условия на
труд, Асоциация по ВиК - Кюстендил през 2018г. не подаде Уведомление и годишна декларация по чл.
15, ал. 3 от Закона за здравослови и безопасни условия на труд в Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда” Дирекция „ИТ - гр. Кюстендил“ поради липсата на промяна в условията на труд.
Въпреки, че АВиК – Кюстендил не разполага със собствени електронни системи за
документооборот, практикува електронен обмен на информация между институциите, чрез
специализираната електронната система за документооборот „Акстър офис“ на Областна
администрация – Кюстендил, като част от деловодната система на администрацията, съгласно
Правилника за дейността на асоциациите по ВиК.

С уважение,
Виктор Янев
/П/
Областен управител и Председател
на Асоциация по ВиК-Кюстендил
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