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ДОКЛАД 
 

По чл.64, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък 

 
 
Относно: Покана за участие на Община Казанлък в редовно присъствено заседание на 
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„ВиК“ ЕООД - Стара Загора  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад, Общинският съвет да се произнесе на следващото 
си заседание. 
 
Мотиви: В Общинска администрация – Казанлък, на основание чл.198в, ал.6 от Закона 
за водите, във връзка с чл.9, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/ (обн. ДВ, бр. 66 от 
8.08.2014г., изм. и доп., ДВ, бр.3 от 12.01.2021г.) е получена покана с вх. №15-63-2 
/12.04.2022г. от проф. д-р Наско Василев - Областен управител и Председател на АВиК 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 
Стара Загора, за провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара 
Загора на 09.05.2022г. /понеделник/, от 11:00 часа, в конферентната зала, в сградата на 
Областна администрация Стара Загора, при следния дневен ред: 
 1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 
2021г. 
 2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 
Загора за 2021г. 
 3. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2022г. 
            4. Одобряване на Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2022г.             
 5.  Други  
                 Актуалното разпределение на гласовете, определено по реда на чл. 8 от 
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация, в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора е следното: 
                 Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,23%, Община Казанлък – 
14,16%, Община Чирпан – 4,22%, Община Раднево – 3,92%, Община Павел баня – 
2,77%, Община Гълъбово – 2,61%, Община Мъглиж – 1,99%, Община Братя Даскалови 
– 1,69%, Община Гурково – 1,00%, Община Николаево – 0,85%, Община Опан – 0,58%. 



 
                 На основание чл. 10, ал. 5, т. 5 от Правилника за организацията и дейността 
на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/, проф. д-р Н. Василев 
представя  следното предложение за решение:          
            по т. 1 
                 На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, във връзка с чл.9, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да приеме 
отчета за дейността на Асоциацията за 2021г. 
 по т. 2 
                 На основание чл.26, ал.3 във връзка с чл.9, ал.2 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото 
събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да приеме отчета за 
изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2021г. 
 по т. 3 
                  На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, във връзка с чл.21, ал.1, 
вр. чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да 
приеме бюджета на Асоциацията за 2022г. 
            по т. 4 
                  На основание чл.33а от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл.6.2 от Договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД – Стара Загора, да одобри Подробна инвестиционна програма на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2022г.         
                  Писмените материали, съгласно чл.10, ал.6 от ПОДАВК, свързани с дневния 
ред на заседанието са изпратени на електронната поща. Същите са предоставени за 
запознаване и на хартиен носител, на адреса на Асоциацията - публикувани на интернет 
страницата на Областна администрация Стара Загора, раздел Асоциация ВиК Стара 
Загора. 
            Всеки член на асоциацията има право да иска включването на допълнителни 
въпроси за обсъждане, следвайки реда, предвиден в чл. 11, ал. 2, 3 и 4 ПОДАВК. 
            В съответствие с разпоредбите на чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 
6,  чл. 14, ал. 1 от ПОДАВК, е необходимо преди редовното заседание на Общото 
събрание, общинските съвети на членовете на асоциацията да приемат решение за 
мандат и позиция по изброените точки от дневния ред, което представителите на 
съответната община да представят най-късно в деня на заседанието, преди 
регистрацията в присъствения лист. 
            В решението изрично трябва да са включени всички точки от дневния ред и 
изразената позиция на представителя на съответната община. 
  Съгласно чл.5, ал.1, ал.2 и ал.5 от Правилник за организацията и дейността на 
Асоциациите по водоснабдяване и канализация, 
Чл. 5. (1) В асоциацията членуват държавата и общините, включени в съответната 
обособена територия. 
 



(2) Представителят на държавата в асоциацията е: 
1. областният управител на административно-териториалната единица област, в която 
попада съответната обособена територия, или 
2. областният управител на административно-териториалната единица област, на чиято 
територия се намира по-голямата част от обособената територия - когато съответната 
обособена територия попада на територията на две или повече административни 
области; в този случай се прилага съответно правилото на чл. 3, ал. 2. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Преди всяко заседание на 
общото събрание на асоциацията по В и К областният управител съгласува с министъра 
на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и 
водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от 
дневния ред и получава мандат за представянето й. 
(4) Мандатът по ал. 3 се предоставя в писмена форма. Мандатът се връчва на областния 
управител преди заседанието на общото събрание. Действията на областния управител, 
извършени в нарушение на ал. 3, са недействителни. 
(5) Представителят на общината в асоциация по В и К е кметът на общината, а при 
невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител. 
(6) Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото 
събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. 

Във връзка с чл. 5, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Правилника за организацията и 
дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, както и с Решение на 
Общински съвет – Казанлък от 27.02.2020г. с което е определен за представител на 
Община Казанлък в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„ВиК“ ЕООД – Стара Загора, Даниела Димитрова Коева – заместник-кмет 
„Инфраструктура, строителство и транспорт“ за мандат 2019 – 2023г.,  предлагам 
следния  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет-Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА,  чл. 198е, 
ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.6 и чл.14, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,  
 

                                                        РЕШИ: 
 

1. Упълномощава инж. Даниела Димитрова Коева – заместник-кмет по 
„Инфраструктура, строителство и транспорт“, определена за представител на Община 
Казанлък  в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора да участва в насроченото за 09.05.2022г. 
/понеделник/, от 11:00 часа, в конферентната зала, в сградата на Областна 
администрация Стара Загора – редовно присъствено заседание на Общото събрание на 
Асоциацията, а в случай на непровеждането му, мандатът важи за посочената резервна 
дата и час за провеждане на заседанието на  06.06.2022 г. /понеделник/, от 11:00 часа 
при същия дневен ред. 

 
 
 
 



2. Упълномощава представителя на Община Казанлък  - инж. Даниела Димитрова  
Коева да изкаже съгласие и гласува със "За" по разглежданите въпроси - по т.1, т.2, т.3, 
т.4 от предложения за провеждане  на редовно присъствено заседание, на Общото 
събрание на Асоциацията дневен ред. В случай, че по т.5 бъдат внесени други 
предложения, представителят на община Казанлък да гласува по тях, по съвест и 
убеждение, ръководена от интересите на обществото и Община Казанлък. 
 
  
          
Приложения: 

1. Копие на писмо с вх. №15-63-2/12.04.2022г. на Асоциация по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара 
Загора 

2. Копие от бюджета за 2022г. на Асоциация по водоснабдяване и канализация на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора 

3. Копие от отчет за изпълнение на бюджета за 2021г. на Асоциация по 
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ 
ЕООД – Стара Загора 

4. Копие от отчет за дейността за 2021г. на Асоциация по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара 
Загора 

5. Копие от писмена обосновка за изпълнението на бюджета за 2021г. на Асоциация 
по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 
„ВиК“ ЕООД – Стара Загора 

6. Копие от писмена обосновка към бюджета за 2022г. на Асоциация по 
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ 
ЕООД – Стара Загора 

7. Копие от писмо на Управителя на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, изх. № ЦУ-
285/15.03.2022г., относно подробна инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – 
Стара Загора за 2022г. 

8. Справка за разпределение на гласовете и вноската на държавата и общините в 
АВИК  за 2022г. 

 
            Настоящият акт да се изпрати на Кмета на  община Казанлък и на Областния 
управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му. 
            Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за 
преглед по реда на общия надзор за законност. 
            Решението може да се обжалва пред Административен съд Стара Загора по 
реда на Административно-процесуалния кодекс. 
 
АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Стоянова – Кмет на община Казанлък 
                                       Даниела Коева – Зам. кмет на община Казанлък 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИ: 
Даниела Коева – Зам. кмет на община Казанлък 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Галина Стоянова – Кмет на община Казанлък 
 



 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на община Казанлък 
 
 
Съгласували: 
инж. Даниела Коева, зам. кмет по ИСТ 
 
Кольо Байков, главен юрисконсулт 
 
Изготвил: инж. Петьо Бакоев, ст. експерт ВКМС  



БюцжЬт 
ЗА 2022 1'ОДИИА 

ИА АСUЦИАЦИЯ 110 В И К ИА ОБОСОБЕНА•ГА'1'ЕРИ'1'ОЛИЯ, 

ОБGIУЖВАИА О7"Вициснабдяивие и квнялизации" GООц Сгюр 

ц 

в Заг 

ииц УлзхИц rv ишЬи нnзтЬи и лi 1Iu I'Е:А 
лЕил 

!. 11УИхОц14 - ВСИЧКU 57142,86 яи. 

1. Финансиране на текуща'га дейност от дьржавага - среистиа оаигУРени or бгиижегд на МР1'Б, сы л. чл. l ЧSв, ыг. 13 аг 30 20 000,00 на. 

2 
Финдьсиране на гекущаіц иайяост иг Общнниге - осигурени иг б ицже'г'иго на сьигвn гни е Общини сьибрачr и ирицентнито 

гл 37142,86 лв. ~ьотношевие на асивсге им, еьгл, чл. 198в, ыг. 13 от 3В 

3 Невнесена вниски Uбщина ..... 

4 цврении и'г г]гизически ьии гирицически јтцв, какго и от мевцiунариµни финансиви инагкгуции, финµиве и ириграми 

5 цруг•и ирихади, вкгг. и предвииени в нирмв•гивни акгиие 

11. УА3ХОДИ - иСИЧКU 83 810,00 јгв. 

1. Текущн рнзхицн 79 810,00 лв. 

1.1. 1lерсинал, другн вьчнагряжденяя в илащангиг нн церсинюл, чядължнтелнн исигурителии внигки ur ра6и гидвтеля 59 Ч10,00 ни. 

- згпшпгюгг и ггьзнпгрпrк•дедил зп nерсаггичп, наеги ио гпрудиии приггиоляггаигеиггх 37 200,0() ди. 

дриги ггьзи гzридк.deuusr и гг.nигг{пнии (ер.дигоггори и Ор.) 13 К(1Q 00!rv. 
- чиJwiик.птс иггг ocut)Лгппёnuu гягос гг о прип"игипдпиисчгг 8 910, 00 ,ів. 

1.2. Издръжкв,в'г.ч.: 19 900,00 јІв. 

-:ииигерип.~ггг 4 000,00 .uи. 

коиауа ипгнгtгг (rtodu, гориип и е.г.енергwг, тогг.гаеиерzии гг c)p.) 4 ()00,00 .ііі. 

. рпзхиJи зп гrыгиипг yc:vyru 7 000,00 с.

-ризтиди зп ки:ипидггрпгrпп ? 000,01/ ,гы. 

- рпкгпди зп зпсгирихиггnи ип ДМА (ог/raсгю иозпгrезкдсте и оборудиигге) 5/10,1/1/ лп. 

- гlруга ризхиды, ием-.vиеифыJирпигг другиде ? 400,00 ,uіі. 

2 Каигггвзгивп рязхиди 4 000,00 ,uі. 

2,1 11риJибwгпне ьи ды гzoгnpaiwu пклги rи и осУшиеы реа« tнги 4 0110,1111.ur. 

116 ОЬЩО СРЕДС'ГиА 3А 2022 ГОДИИА ИЕОБХОцИМИ КАТО БWцЖЕТИО САЛцО (+/-) (t. - 11.) -26 667,14 ли. 

1v. ФинлнсиrnнЬ 26 667,14ј,в. 

1. 13ьншно финаысиране 0,00 ле. 

2. цеиочкги и срnдогва;гго ометки — ве v(+/-) 26 404,96 лн. 

2.1. Ныгичносг от начыгито на иериида (+) 58 055,11: ггг. 
2?. Ныгичност по омегки в крав на периидц (-) -31 650,15:at. 

3. Касовиныгичнисги—него(+/-) 262,18 јіB. 

3.1. Ныгвчност в касага в лсва в начыгОт на периода (+) 262,/8 !ги. 

3.2. Нытчносг в касага в левове в краи на периоца (-) 0,(/(/ iы. 

Сы ласУвыг: 

изгитвьиг: 

вьзсггноыим поцпис 

х 

1 Юдi iисано ог: Nasko Yovchev vasilev 

1lредоеиагел на АВиК /ириф.д-р Нвски иасллев/ 

~i 8ьзсганиыхмвидпхс 

Х Мадлена Чешмеджиева 

0,00 лв. 

1 Юцписвмо иг. мадlева вuzhidarova Cheshmedthieva 

Финаиспы екг:иепг нл ARuK /Мя,тенл Чеи,м,rпчг,.,.п..г 
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зл 2021 гоцинл 
Ил лСОЦИАЦИЯ ЙО в И К[1л ОБОСOGКИл'1'л'Г16РИ'ГО1'ИS1, 

ОБСЛУЖВл1iл ОТ "ВиК" GOUц СТАРл 3л1'ОРл 

W 1lU 
1'Кц 

ВИц 1'л3ХОц GIОДЖЕТ 2021 О7'ЧЕТ КЪМ 31.12.202f 

І. ИиихоцИ - всичко 58 633,83 лв. 58 6зз,и3,~в. 
1. Финансирине на текущата цейносг от църмавага - срецствц, осиryрени от бюцв<е'га на М1'1 G, сыл. ш. 198в, rw. 13 ог 3В 20 000,00 дв. 20 000,0!1 дв. 

~ Финансиране на гекущата цейност от Общините - осигурени от бюцвсетите на еъотыегниге Uбщини съобравии ироцемгното 

съагношение на гласовеге им, сыл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ 
37 142,86 дв. 37 142,8 S лв. 

3 Невнесена вноска Община Гытьбово за 2020i 1 490,97 лв. 1 490,9 l јыв. 
3. Дарениа ог физически или юрицически лица, какro и о'г межцунароцни финансови инегитуциы, фонцове и ирограми 0,00 лв. 0,0) Јыв. 

11. Ул3ХОДИ - ВСИЧКО 76 406,80 лв, 61 598,42 лв. 
І. l'екущи разхоци 72 406,80 лв. 60 238,42 дв. 

1.1. 1!ерсонагг, други вьзнагравсценин и илащаиии на иерwнагг, цадыикителни осигурителни ыниоки аг райитоцагели 54 50б,КОдв. 50 Ч11,3зяв. 

- зпплати и ыъзнаграждения за персонала, нает по трудови правоглrгношвния 36 24(), 00 лв. 32 777,15 лв. 

- дру'2tr възнагра,ж:дения гг пваигиния за персонала (гр. даговори zr др.) 10 000, 00 лв. 10 190, 0'l лв. 

- sадънжипгеднгг осигурипгелни вниски опг рсгботодащели 8 266, 80 лв. 7 944,2 З лв. 
- асигуровкгг и/ЦФЛ на персvнала за 2021 г. дъя:жггми през 01.2022г. O, (/ 7 дв.

1.2. Изцръ>кка, в г.ч.: 17 900,00 лв. 9 327,0.3 ire. 
- лrатерипли 6 000, 00 лв. l 765,8) лв. 
- консулгативи (вода, горива и е.а.енергия, топлюенергин н др.) 2 000, 00 лв. 1(128,3.t лв, 

- рсгзходи за вънигни услуги 6 000, 00 лв. 6 066, 8) лв. 

- задъяженгге към доетавчик дължгима през 2021г. 0,0.1 лв. 

- зпды г:ж ениг кьм доставчггк дыг,ж аглго през 2022г. -84,0 ) лв, 

- разходн за командировка 1(10(1,(l(1 яв. 550,0.5 лв. 

- разходtг за зЧспгрегхавки на ,І(МА (офисно ибзывеждЧне ег ибор)двине) 500, (lU яв. 0, (lг 1 јгв. 

- дРУгtг разходи, некласифициранzг другаде/такси участие вьв форулнt исг 6'АВ гг др.! 2 400, 00 лв. 0, 01 яв. 

2 Капипгпловиразходи 4 000,00 јuі. 1360,UNнв. 

2,1 1lридобиване на дълготраiгни акпгггвгпг основен реминт 4(1(10,00 пв. 1 ЗГ0,0d дв. 

111. ОБЩО СРЕДСГВл Зл 2020 ГОДИИл, ИЕUБХОДИМИ Кл'l'О Б1UцЖLи'ТЙО САJ1цО (+/-) ((. - 11.) -17 772,97 лв. -2 964 59 лв, 

lV. ФИИАЙСИУАИЕ 17 772,97 лв. 2 964 50 лв. 

1. цеиозиги и срецсгва по сметки - нето (+/-) 17 119,81 лв. 2 573,6,_ лв, 

1.1. Наличносг в нача>го'ги на периоца (+) • 60 628, 72 лв. 60 62$,72 дв. 

1.2. На шчносг в краи на периода (-) -43 508,91 лв. -58 055, 1 јгв. 

2. Каоови ыа,гичности -- нето (+/-) 653,16 дв 390,9 Јгв 

2.1. ис гхгък в касага в левове от иредхоцнин иериод (+) 653, 16 лв 653, 1 5 лв. 

2.2. наличност в касага в левове в краи на периода (-) (1.0(1 яв -2б2,13 лв. 

гzв Вьэпаноыимподинс 

Х Мадлена Иешмеджиева 

Подписано ог. Мадlепа Bozhidarova Cheshmedzhieva 

Изгитввјг. 

/Мацлена Чешмецжиева-Финансов експерт л BuK Сгара Загора/ 

~{д възпанивим гiоцпис 
.._.. .. ... .... . 

х

Поцписано ас Nasko Yovchev Vasilev 

Р'ькиввциге. г. 

/приф. Наско Василев- Гlрецсецагел на А BuK Сгара Загора/ 
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1. Сhгруктура и организация 

/~ пптт.т.,ттгт тr т- Г   -- ..~~ч«uцr.,z г~в ВУг1: гга в5всв5с~тат~. тсрr~тврr~л, вбе~-г,у ~~.ва~~А от „Lодвс~iавдяввн~ ri 

канализация" ЕООД - Стара Загора /асвциацията/ е юридическв лице, възникнало по 

силата на Заквна за ввдите. В нея членуват държавата и общините, включени в 

вбвсвбената теритврия на ВиК вператвра: Братя Даскалови, Гуркввв, Гълъбовв, 

Казанлък, Мъглиж, Никвлаевв, Опан, Павел баня, Радневв, Стара Загора и Чирпан. 

Представител на държавата в Асвциация по ВиК - Стара Загора е вбластният 

управител на област Стара Загора, а предста.вител на общината е кметът на съответната 

вбщина. При невъзмвжност той да участва, вбщинският съвет впределя 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 вбщините, включени в 

обосвбената теритврия на ВиК оператора; 

2. председатеЛ, кОЙт0 е ЛрвдставитР?.ят на държавата. 

Оо'щият брвй на гласавете в вбщото събрание е 100. Дьржавата притежава 35 на ств 

от гласовете, а вбщините разпределят помежду си останалите 65 на сто от гласввете, 

првпврционалнв на брвя на населениетв им. 

Общвтв събрание на асоциацията провежда редввни и извънредни заседания. 

Редввното заседание се провежда веднъж гвдишнв, катв на негв се приемат бюджетьт на 

асоциацията, отчетът за изпълнение на бюджета и втчетът за дейнвстта на асоциацията. 

На 29.02.2016 г. Асоциация по ВиК - Стара Загора сключи с ,,Водоснабдяване и 

канализация" ЕООД - Стара Загора догвввр за възлагане на дейностите по 

предоста.вянетв на ВиК услуги и поддържанетв на ВиК системите. 

Към днешна дата границите на административнв-териториалната единица област 

Стара Загора съвпадат с границите на вбвсобената теритврия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора, катв това е уредено с 

Допълнително споразумение № 1 от 2018 г. към Договора от 29.02.2016 г. 

3 
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QбtцоцсъГрани на АВиК (О 

- управйтел на' област Стара 3в 

кметовете на общи~~~.

обособената тер~~s

~ цпълномоЩеtl~ г~®

2. Дейност

,.~ 

Асоциацията следи за правилното стопаниеване, поддържане и екс~тлоатадия на ВиК 

системите и съоръженията, реализирането на инвестиционната програма, изпълиението 

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 канапизация" ЕООД — Стара Затора, 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 канапизация" ЕООД — Стара Затора, е 

провело 1 редовно и 2 извънредни заседания. Заседанията са проведени неприсъствено, 

4 
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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: 

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

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора за 2020 

Г. 

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

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара 

Загора за 2020 г. 

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

„Водоснабдяваие и канатlизация" ЕООД - Стара Загора за 2021 г. 

о Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД - Стара Загора за 2021 г. 

о 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: 

о Бизнес план за развитие на дейността на ,;Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД - Стара Загора. 

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

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдцване 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: 

о Договори за възмездно доставяне на вода между ,,Водоснабдяване и 

канапизация" ЕООД - Стара Загора и ,,Водоснабдяване и канализация 

Сливен" ООД. 

През изминалата година се забелязва липса на активна заинтересованост и участие в 

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

5 
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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 об ата". Въііреки изпращаните 

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

да се формулират по същия начин. 

➢ Струк`raypa и дейност на админнсмрацнята 

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

на асоциацията, утвърдено от председателя й, задължително включва гла.вен секретар, 

ВиК експерт и финансов експерт. Към З 1.12.2021 г. трите щата са заети. Служителите в 

администрацията на Асоциация по ВиК — Стара Загора са висшисти с образователно- 

квалификационна степен „магистьр" и са назначени след проведен конкурс по реда на 

Кадекся на труда. 

От началото на отчетната година. ВиК експертьт, 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 трудbв 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 

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 

б 
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администрации /СЕОС/. Инстапиран 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 достьп на администрацията до регистрираните документи, бързизг и лгсен 

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. 

З. Финансиране на асоциация`па 

През отчетната година прикоди в бюджета на асоциацията са посrьпили 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 инвесrпиции, финансирани със средсrzгва на ВиК отzеЛатара. 

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. 

Последва подписване на приемо-предавателни протоколи за активи между 

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

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

стопанисване, поддържане и експлоатация. 
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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 материаден 

актив в баланса на съответния собственик. 

Таблица № 1 

Инвестиции на "8иК" ЕООД- Стара 3агора 

№ 

Община/ Държава 

Размер на 

Фактурирани 

инвестиции (лева 

без ДДС) 

Приети на Ощински съвет/ 3аведени 

в баланс от собственика 

1 Държава 446410.34 заведенивбаланс 

2 Община Стара 3агора 1610 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 190406.04 приети на ОС/ заведени в баланс 

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

7 Община Мъглиж 127035.32 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 86317.25 приети на ОС/ заведени в баланс 

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

Обща сума на инвестиции за 2020 г.: 3 856 352.37. 

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 

страни е посочена информация относно наименованието и точното местоположение на 

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

монтажни раооти. Към писмото е приложена заповед с определения технически 

ръководител на обекта, данни за контакт с него, шифър на инвестицията, инвентарен 
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номгр, дгйногт, към която попада инвгстицията - вода, отвгжданг, пргчистване. Така 

подадгната информация позволява лгсна и гвогвргмгнна провгрка на актива по вргме на 

работа, както и слгд това. 

През мгсгц ногмври 2021 г. г пригмо-пргдаватглни протоколи са пргдадени от ВиК 

опгратора на асоциацията досигтата на всички ргализирани пргз отчгтната година 

инвгстиции на обособгната тгриторих-, йбглужвана от „Водогнабдяванг и канализация" 

ЕООД - Стара Загора. Служителитг на асоциацията щатглно са проверили всички 

досигта, като в опргдглени глучаи гг е напожило от опгратора да бъдат изискани 

допълнитглни докумгнти, удостоверяващи плащания, извършгна работа или изпигване 

на гтоково-матгриални запаги. От дружгството са пргдставили чагт от изигканитг 

документи. 

Най-голям дял на инвгстициитг в публични активи, изпълнгни от ВиК опгратора 

пргз отчгтната година, са за дгйногт водоснабдяване, къдгто дглът на гргдгтвата, 

пргдназначени за ргхабилитация на водопроводната мрежа и ргконструкция на 

довгждащи водопроводи гъгтавляват основгн процгит от инвгстициитг за дгйногтта. 

Инвггтициитг в дгйности отвгжданг и пргчигтванг са пргдназначгни за поддръжката на 

съотвгтнигг акгиви. Собствени сргдгтва в направлениг „отвгждане на вода'` ВиК 

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

В общитг глучаи догигтата на повгчгто инвгстиции вктпачват: количгствгно- 

стойногтна сметка, протокол за провгдена 72-чагова проба при гксплоатационни 

условия, протокол за установяванг годността за ползванг на строгжа, акт за въвгжданг в 

гксплоатация на дълготрайни активи, монтажгн план, ггодгзичгско загнгманг. Пргз 2022 

г. ВиК дружгството планира чагтта „Геодгзичгско заснгманг" да бъдг пргдавана на 

всички гобгтвеници в CAD формат на глёктронгн ногитгл, съглагно изискванията на 

Закона за кадагтъра и имотния рггигтър и Наргдба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за 

съдържанигто, създавангто и поддържангто на кадагтралната карта и кадагтралнитг 

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

по-доброто поддържанг на кадагтралната карта и кядастралнитг рггистри на вгяка от 

общинитг. 

Във всички насглгни мгста и към всички гобствгници са отчгтгни инвгстиции 

„монтаж на водомер на СВО". 
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Следва да се отбележи, че отчитането на инвестициите веднъж годишно затрудgява 

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 канализадия" ЕООД - 

Стара Загора през 2021 г. инвестиции в публични активи са представени в Таблица № 2, 

Таблица № 2 

Реализирани инвестиции в публични активи от "ВиК" ЕООД - Стара 3агора за 2021г. 

направпение 

Собственик на активи 

•СВО'и 

водомери 

2021г` • • 
Во,gосНабдяванё <f - 

обёктй 2021г: 

Обпаст Стара 3агора `0 3399569;33; 

Отвеждане 

2021г. • 
Пренисгв.ане 

2021г:: ';;: 
Об.що. за. 

• 2021г; 

• Т399569;33. 

Община Стара 3аг0ра 2q9432;1 36 74,3 51980,18 26970 649036,58 
Община Казанпък 

Община Чиопан 

6616186. -233735;8 
96 

Община Раднево • 7499333 
Община Павел Баня 2SA2r12. 
Община Мъгпиж 19037;02 

Община Никопаево 

Община Гълъбово 

Община Опан • 3662;95 
T102;Q7;~; 

;10142 
r

t 

48373,25 
4342,41 

27400;23. 

2360. 
375671;19 
12$725;.73 

1229б;53' 164588 03 
68 

~79~Gy:I1 

!2

10842,73 128959;99 
4677,5 

Община Братя Даскалови 13401;78 • 44447298 г! 57874,776 
Община Гурково 324],95 6154;32. ,~ 9396;27. 

441327,57 2505101,12: 2 9'A5~F~8;69 115538,57 69020,76 • 3130988,02 

Извършените през отчетната година инвестиции предстои да бъдат одобрени от 

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

ВиК инфраструктура - пу'олична държавна собственост, са вече заведени в баланса на 

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

Таблица № 3 онатледява нивото на изпълнените инвестиции за периода 2017-2021 г., 

съпоставимо с минималното ниво на инвестиции за същия пери0д съгласно Приложение 

№ 4 към Допълнително споразумение № 1- Приложение IX към Договора от 29.02.2016 

Г. 
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Таблица Nº 3 

Г 

Собственик на активи 

Област Стара 3агора 

Община Стара Загора 

Община Казанлък 

Община Чирпан 

Община Раднево 

Община Павел Баня 

Община Мъгпиж 

О6щинаНикопаево 

Община Гъпъбово 

Община Опан 

Община Братя Даскапови 

Община Гурково 

О6щ0 

Реапнзиранн 

инввстйции 

за 2021г. 

Реалиаирани 

инвестиции : 
за 2020с 

Реглиsирани 

инвестиции 

за 2019r.. 

Реалйаирани 

инвесгиции 

аа 2018г: 

РеалиаирАни 

инвестиции 

за 2017г. 

--йSщ•,х- 
ревлиаирани 

инвестиции 

2017-2021г. 

гьVqьiю-e~v.

договор

пё;рыод2017-::' 

2021г, 

1399569,33 10,.34 573945;1 387419,65. 55913014 3366474,56 1878000;00 

649036;58 ]:610337;98 . ::У744545;31 985438 
, .. . : . . . 
719267;24 5708625,11 .> ..44750QOjOp. 

375671,19 G57д667,84 '53588fi;3I 376017;27 186453;24 2049695,85 2Q2$Q44i_OQ. 
128725,73. 28087689 198459;$1 -.`; ;.10966714 7:46378; 99 864108,56 5Т/OfJQьOQ. 

164588,03 04 25016;29 83985;6Т 151973;83 715970,8 561000;00 

116804,68 389549 ~. ..г299618~ 65 72f18,1 :170282,04 1042718,96 3 00 

72796;11 `,5Z314;36 q8;88. '91 287.000,58 .2530~7.U;OQ 

22888,2 1 гд 22712,23 , 5293 5 16745,56 90155,49 

128959,99. 927; 37 76945,56 46024,82 •144396,45 463254,19 356000 00. 

4677;15 b89 85 39536;~I8 75;32 8762;86 170041;36 [Ю 

57874,76 1317,25 12318,78 ;5417241 ;65:3,$6 330537,06 bQOQ OQ 

9396,27 52271;94 486954;2# ;547;27 `.`29664;49 187834;2 2700Q;00 

3130988,02 3856352;31 3984452,81 2153268;97 2151354.67. ~ 15276416,72 :I] 9q09Q0 

тswзFi-и-г 

изпълнение.
по договор . 
2017-.2021г.. 

1488474,56 

1233625;11 

21695,85 
287108,56 

154970,8 
646718,96 

34000;58 
844`51 
254,19 

96041;36 
114537,06 

60834,2 
4227416;72 

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. Nº 3 показва преизпълнение на нивото на инвестиции. 

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

5. Еsроrгейгко финансиране 

---През-2021 ,Ивдостзабг~вана-и кнна-лизат~ия" ЕООД - Стара Загера стнртира-хрое-кт,- 

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 вътрепгиа 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 прелвидена 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". 

За агломерация Чирпан предвидените обекти са два: подмяна на 5 431 м от довеждаттт

водопровод „Марица" и реконструкция на водопроводната - 989 м, и канализационната 
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мрежа в града. Ще бъдат рекабилитирани 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 землигцата 

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 надгражда.не на съществуващите SCADA и GIS системи, както и 

разработването и внедряването на софтуер за хидравлично моделира.не 

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. Предостnавяне на тгублични активн 

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

},Вод сг Fна~дя.ване и канализация" ЕООД - Стара 3агс>ра.прввотº_да_стопанисва,. подт~ържа 

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 предава.нето на 

пречиствателната станция в асоциацията е постъпило писмо от ВиК дружеството 

във връзка с необходимостта от подаване на коригираща данъчна 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 
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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 етал; 

- Реконструкция и рехабилитация на етернитов водопровод от водоем с. Българене 

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

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

допълнило с новите публични активи. 

- - -- --FloдrвrвeFtи --и--хвмттлектовани садпкументит за предаване за стопанисgахе, 

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 

н~дзор, отговарящ за изпълнението на обекта. 

7. Извеждане на nублицни активи от експлоатацин 

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 

за този период. Операторът е уведомил асоциацията за планираните обществени 

поръчки. 
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8. Издаденц становцща 

ТТ,.-' '---'----- ~~ -,,. --- -~ -- -------- -z --^,- тТ.' -..-_'---~...___.,....,., .... ~..-........,•_„ ~т~., 
ггv -.ILVп~rY~!'G.;1HY1 ~:iа:ггС3цLilгЩа 5а -1~aiiцnµ'г,LгG'i~вгУпс~ггн~Jд - гг~3~.цгг1irlнгУг~.Lv ~u~~yiг~Juь~г~ritl~~, -riQ 

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 в0д0прйв0дна и 

канализационна мрежа на гр. Павел баня, обл. Стара Загоора - II и III етагт 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. Жялаи zг сцгляrги 

7Iреобладаващият орой регистрирани жазтои са възражения на потрео'ители 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 канализадия" 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 имеино 

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 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 инсталаттия в жилищната кооперация. 
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10. Конференции

ц " 7 ~ ~~ ~,: iT.~,Iri~iFi ~v~i 1'. в л. п. v:iiiгl-i~:n ŭY7Zi ~c ii~u'tScµG п(lгii~tc~3CiYY{ii"х ri '`-- i 1и. ~,.~ ~ ~ а 1 СМ[1 

„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 асоциадията на граждански 

договор. По време на г,рещйта беше разменен опит и информnттия за успешни примери 

от различни национални и местни програми за подобряване контрола на течовете и 

намаляване на затубите във водаснабдителните мрежи с цел да се приложат най- добрите 

налични технически и управленски решения. 

17.3.2022 г. 

ПРОФ. ИАСКО ВАСИЛЕВ 

Председател на Асоциация по ВиК на 

обособената nгеритnория, обслужвана отn Подписано от: Nasko Yovchгv Vasilrv 

Вогlоrнабдяsс.не гг ц:ани.ггазициу " ЕJfJД _ Стара Загара 
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ЗА ИЗПЪЛНЕПИЕТО НА БЮДЖЕТА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК 

НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА 

ОТ „ВИК" ЕООД СТАРА ЗАГОРА ЗА 2021 г. 

На основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация се изготви отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД - Стара Загора. 

Отчетът за изпълнението на бюджета за 2021 г. е съставен по прикодни и разкодни пера, какго 

следва: 

I.ПРИХОДИ 

Средствата, нео'оходими за дейността на Асоциацията по ВиК се осигуряват от държавата за 

сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на бюджетите на 

общините съо'оразно процентното разпределение на гласовете им. 

Постъпилите приходи по бюджета за 2021 г. са в размер на общо 58 633,83 лв., което се 

разпределя по приходни пера, както следва: 

1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средствата, в размер на 20 000,00 лв., 

са осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ, като определен размер на вноската на 

държавата в бюджета на асоциацията. 

2. Финансиране на текущата дейност от общините в размер на 38 633,83 лв. - средствата са 

посrьпили по банковата сметка на АВиК Стара Загора като вноски за 2021 г., осигурени от бюджетите на 

съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ 

на стойност от 37 142,86 лв. и вноската за 2020 г. от Община Гълъбово в размер на 1490.97 лв. 

Съгласно приложена справка за определяне размера на бюджетните средства за дейноетта за 2021 

г. на участниците в АВиК Стара Загора, е показан алгоритъма на изчисление. Въз основа на окончателни 

данни на НСИ от последното преброяване на населението през 2011 г., е изчислено процентното 

съотношение на всяка една община в област Стара Загора, като по този начин се определя вноската на 

съответната община. 

1 

28



II. РАЗХОДИ 

i. У слj' Iiд ri раЗл1Эj{r1 

1.1 „Персонал, други възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения": 

заnлати и възнаграждения на nерсонала, нает по трудови nравоотношения — изплатени са 

работ~ ги заплати, възнаграждения за професионален опит и трудов стаж и допълнително възнаграждение 

на годишна база за добро представяне и принос към дейността на АВиК — Стара Загора. Служителите на 

асоциацията, назначени по трудово правоотношение: главен секретар, главен счетоводител/финансов 

експерт/, ВиК експерт като през м. февруари 2021 година ВиК експертьт ползва отпуск за бременност и 

раждане, който съответно премина в отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Затова средствата за 

трудови възнаграждения са в намален размер спрямо заложените в проекта за бюджета. Изплатените 

възнаграждения на служителите за 2021 г. възлизат на 32 777.16 лв. 

- други възнаграждения и nлащания за nерсонала /гр. договори и др./ — поради стеклите се 

обстоятелства и необкодимостта от ВиК инженер Асоциацията е сключила граждански договор с такъв, а 

за текническа, софтуерна и кардуерна поддръжка на цялата информационната система се подписва 

договор и със съответния специалист. Средствата за облигационните правоотношения възлизат в размер 

на 10 190,00 лв. квто към тяк се причислява и сума за почистване и кигиена на работните помещения. 

- задължителни осигурителни вноски от работодатели — плащанията към- НАП за ДОО, ДЗПО 

и 30 през 2021 г., съгласнсэ опргдглгните им проценти са в размер на 7 944,23 лв. 

1.2. Издръжка 

- Материали — в размер на 1 765.80 лв., представляващи разходи за закупуване на офис 

консумативи, канцеларски, почистващи и дезинфекциращи материали, и други; 

- Консумативи (вода, горива и ел. енергия и др.) — в размер на 1 028,38 лв. в т.ч. ел. енергия в 

размер на 956,13 лв. и за вода 72,25 лв. 

- Разходи за външни услуги — в размер на 6 066,80 лв., представляващи пощенски и 

телекомуникационни услуги, СОТ, поддръжка, абонамент и системна помощ на софтуер /счетоводен, 

ТРЗ и личен състав и деловодна система/, трудова медицина, пожароизвестяване, издаване и 

подновяване на електронни подписи, банкови такси и други необкодими такси и услуги. 

- Разходи за командировки — 550,05 лв.; 

- Разходи за nридобиване на ДМА —1360 лв., които са за нов климатик; 

- Задължение дължимо през 2022 г.— 84,00 лв. 

2 

29



Към 01.01.202 1г.наличността по банковата сметка на АВиК Стара Загора е в размер на 

ГвП ti7R 7?лº ;а 2 vасата 553,16 Ла., а I:LivI ✓ 1.12.2~'ic?. i P.iIŭлriЧIICG i на пйli'цi'-IпFITC: GрС:дГ т лй Сгх ц(}tцiVIt''17 t-Id 

60 628, 72 лв. 

От които 58 055,11 лв. по банковата сметка и 262,18 лв. наличност в касата. 

- Бюджетnноrnо салдо към 31.12.2021 г. е в размер на 2 964,59 лв., но с отрицателен знак. Тази 

разлика е покрита от реализирани икономии от предкодни години. 

В тази връзка от особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при 

оптимална финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети. На базата на реализирани икономии 

асоциацията може да осъществява своята дейност в бъдещ период до приемане на бюджета за 2022 г. 

Изготвил: 

17.3.2022 г. 
МАДЛЕИА ЧЕШМЕДЖИЕВА 

Финансов ексnертn в Асоциация по ВиК 

на обособената nгертатория, обслужвана 

onr ,,ВиК" ЕООД — гр. Стара 3агора 

Утвърдил: 

ИРОФ. Д-Р ИАСКО ВАСИЛЕВ 

Председател на Асогfиация по ВиК 

на оо'особената rперитория, обслужвана 

от „ВиК" ЕООД— гр. Стара 3агора 

Х Мадлена Чешмеджиева 

Подппсано от: Madfena Bozhidarova Cheshmedzhгeva 

16.3.2022 г. 

Подписано от: Nasko Yovchev Vasilev 
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ПИСМЕПА ОБОСНОВКА 

КЪМ БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА ИА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК ИА 

ОБОСОБЕПАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК" ЕООД — СТАРА 

ЗАГОРА 

Разработеният бюджет за 2022 г. е изготвен в съответствие с изискванията на 

Закова за водите (ЗВ) и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/. Основна цел на Бюджет 2022 г. е да позволи 

Асоциацията да функционира нормално и постига основните си цели за устойчиво 

използване на водите и опазването им, съхраняване, развитие и модернизация на ВиК 

системите и съоръженията и на последно място, но не и по важност, за осигуряване на 

нуждите на населението на обособената територия от качествени ВиК услуги чрез 

ефективен контрол върху дейността на ВиК оператора за спазване на договора за 

възлагане на дейностите по чл. 198о, ал. 1 ЗВ. 

Представеният бюджгт за 2022 г. е балансиран в своята разходна част. В тази 

връзка от особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при 

засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат 

ангажименти, неосигурени с финансов ресурс. Планирането на разходите е извършено 

на aasa финансово проследнванс и натруцан йпит от предхадната година, прогнозиране 

разходите за предстоящите дейности в приблизителни размери и разумни стойности. 

Предвижда се, че очакваните ползи и резултати от изпълнението на предстоящите 

дейности по управление стопанисването на публичните ВиК системи и съоръжения, ще 

оправда.ят разходите, които ще о'ъдат направени през 2022 г. 

Във връзка с всичко гореизложено необкодимите разходи за 2022 г., 

гарантиряттти нормалното функциониране на Асоциацията, за да постигане заложените й 

цели са общо в размер на 83 810,00 лв., разпределени, както следва: 

1.1. Разхbди за персонал в размер на 59 910.10 лв., като се уточнява, че в Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД — Стара Загора са 

назначени по трудово правоотношение — един експерт главен секретар на пълен работен 

ден, финансов експерт /главен счетоводител/ на пълен работен ден и един ВиК експерт 

на пславин работен ден. 
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• Възнаграждения на персвнала, нает пв трудвви правввтнвшения, в размер дв

37 200.00 лв. за гвдината, в т.ч. за вснввнв трудввв възнаграждение, начисления за 

првслуженв време, начислен платен втпуск и вбезщетения за сметка на рабвтодателя при 

временна нерабвтвспвсвбнвст и т.н.; 

• Други възнаграждения и плащания за персвнала (граждански двговори с външни 

експерти, съгласно чл. 50 и чл. 51 вт ПОДАВК и др.) в размер дв 13 800.00 лв. за 

гвдината; 

Като пояснение към предхвдните два параграфа, сумата, определена за 

възнаграждение на ВиК експерта е вктпочена към други възнаграждения, пвради факта, 

че титулярят е в втпуск за втглеждане на дете дв две гвдишна възраст и се налага 

ползванетв на услуги на външен експерт. 

• Задължителни всигурителни внвски на наетите пв трудови и граждански 

двгввври за сметка на рабвтвдателя са в размер дв 8 910.00 лв. за гвдината. 

В т. 1.1 „Персвнал, други възнаграждения за персонала, нает по трудвви 

правввтнвшения" са залвжени средства за увеличение на трудвввтв възнаграждение с 

10% за 2022 г., квитв да квмпенсират инфлацията, квятв за 2021 г. е в рамките на 7,8°/Q, 

и двпълнителнв възнаграждение в края на гвдината на персвнала, нает пв трудвви 

праввотнвшения, за двв"рв представяне или принвс към дейнвстта на Асвциацията в 

размер не по-гвлям вт една брутна работна заплата за съвтветната длъжнвст. 

Двпълнителните възнаграждения на слцжителите ще бъдат предвставени пв преценка на 

председателя в рамките на бюджета в часrга на средствата за персонал. 

1.2. Разхвди за издръжка -19 900.00 лв., в това числв: 

• разходи за материали (канцеларски материали, твнер касети, почистващи 

средства и дезинфектанти, други материали, необходими за нормалнвто 

првтичане на дейността на асвциацията). Акв е невбхвдимо, тук са залвжени и 

средства за обновяване на офис обзавеждането и офис техниката пвд прага на 

същественвст: гвдишен размер - 4 000.00 лв.; 

• разходи за консумативи (ввда, ел. енергия, твплоенергия и др.): месечен размер 

на разходите - 333,33 лв., съвтветно годишен размер - 4 000.00 лв.;

• разходи за външни услуги (месечни такси за телефвн, интернет, охрана, 

абонаментно обслужване на счетвввдния првдукт, свфтуер „ТРЗ и личен състав", 

делвввдна система, антивирусна првграма, абонамент трудвва медицина, 

пвжарвизвестяване, банкови такси, пвднввяване на лиценз за електрвнен пвдпис 
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и други външни услуги на АВиК — Стара Загора: месечен размер на разходите — 

583,33 лв., съответно годишен размер -  7 000.00 лв.; 

• разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на 

командировани служители от Асоциацията) - 2000.00 лв. годишно. 

• разходи за застраховка на имущество — 500.00 лв. годишно. 

• други и/или непредвидени разходи в размер на 2400.00 лв. за годината. 

В т.2.1. "Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт" са заложени 

4000.00 лв. 

На база на изготвения бюджет на АВиК — Стара Загора и планираните 

необходими разходи за дейността на асоциацията следва да се формира и приходната му 

част. Във връзка с това на извънредно заседание на общото събрание на АВиК — Стара 

Загора, което се проведе на 02.09.2021 г. се прие решение за препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета на асоциацията да е в размер на 20 000,00 лв., като 

виоските на членовете са разпределени на основание чл. 198в, ал. 8, ал. 12 и ал. 13 от ЗВ, 

във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 20, ал. 3 и 4 от ПОДАВК, съобразно процентното 

сьитношение на гласовете в Jощото събраниг на АВиК, пропорционално на броя на 

населението им както следва: 

No Представител на 

дьржава/община 

Брой на населението, 

съгласно резултатите от 

официалното 

преброяване на 

населението, 

извършено през 2011 г. 

Г
 Съотноiпение на 

гласввете в Общото 

събрание на 

Асоциацията по ВиК 

за гласуване на 

решенията 

Дьлжима 

вноска 

1 Държава - МРРБ 35.00% 20 000.00 лв. 

2 Община Стара Затора 160 108 31.23% 17 842.23 лв. 

3 
Община 

Братя Даскалови 8 677 1.69% 
965.42 лв. 

4 Община Гурково 5 127 1.00% 571.25лв. 

5 Община Гълъбово 13 394 2.61% 1 490.97 лв. 

6 Община Казанлък 72 581 14.16% 8 088.94 лв. 1

7 Община Мъглиж 10 180 1.99% 1 136.79 лв. 

8 Община Николаево 4 346 0.85% 485.56 лв. 

9 Община Опан 2 950 0.58% 331.33 лв. 

10 Община Павел Баня 14 186 2.77% 1 582.37 лв. 

11 Община Раднево 20 079 3.92% 2 239.31 лв. 

12 Община Чирпан 21 637 4.22 2 410.69 лв. 

Общо 333 265 100.00% 57 142.86 лв. 
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В резултат на икономии от предходни години и на балансирано разходване на 

средства, наличността в началото на периода към 01.01.2022 г. е 58 055.11 лв, по 

банковата сметка и 262.18 лв. касова наличност. 

Общо средствата за 2022 година, необходими като бюджетно салдо, са равни на 

— 26 667.14 лв., което означава, че средствата по банковата сметка на АВиК са 

предвидени да покрият част от евентуално извършените разходи през 2022 г. без да се 

увеличават вноските за 2022 г. на членовете на Асоциацията. 

Сумата в размер на 31 650.15 лв., с която се предвижда да завърши финансовата 

2022 г., е неоо'ходима за о'оезпечаване разходите за дейността до провеждането на 

редовното заседание на Общото събрание и приемането на окончателния бюджет за 2023 

Г. 

Изготвеният бюджет за 2022 г. на АВиК — Стара Загора е съобразен с 

изискванията на нормативната уредба за неговото съставяне и неговото изпълнение и е 

една добра финансова рамка, подсигуряваща текущата дейност на Асоциацията и 

благоприятстваща функционирането й през 2022 г. 

~ Зъзстановиги поапис 

зготвил: 

iVIадлена Llешмеджиева 

Финансов excnepm в Асоциация по ВиК 

Мадлена Чешмеджиева 

Подписано от: Мадlепа Bozhidarova Cheshmedzhieva 

на обособената тnеритория, обслужвана от „ ВиК" ЕООД, гр. Сnгара 3агора 

Съгласувал: 

проф. д-р Наско Василев 

Председаfnел на Асоциация по ВиК на 

обособенаnга територия, обслужвана от 

~ Възстановим подпис 

Х 

По,дписано от: Nasko YovchevVasilev 

„Водоснабдяване и ЕООД— Сnгара 3агора 
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