ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ’’ЕООД, ГР. ЯМБОЛ

През изминалата 2021г. продължиха дейностите започнали през 2020г.
- През отчетния период 01.2021г. – 12.2021г. беше свикано едно редовно и едно
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и
канализация, гр. Ямбол и бяха проведени две редовни срещи между членовете на АВиК
и ВиК оператора.
-Беше извършена планова проверка на оператора „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол,
съгласно изискванията на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и
за квалификацията на персонала им за 2021г.
- Служителите на АВиК подържаха напрестанна комуникация с ВиК оператора и
с членовете на АВиК.
- Бяха извършени тринадесет проверки по жалби на граждани.
Проведени заседания на Общото събрание на ,,Асоциация по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
,,Водоснабдяване и канализация’’ЕООД, гр. Ямбол:
На 21.04.2021г. бе проведено редовно неприсъствено заседание при
предварително обявен дневен ред. Председателят на Асоциацията – Областният
управител на област Ямбол, води заседанието на което присъстваха и служителите на
АВиК Ямбол: г-жа Петя Христова- главен секретар, инж. Ирина Стоянова — ВиК
експерт, г-жа Галя Михова — финансов експерт и г-ва Евгения Керанова-Стоянова –
технически секретар.
Съгласно чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, заседанията се провеждат, ако на тях
присъстват представителите на държавата и общините, които притежават не по-малко
от две трети от всички гласове в общото събрание. В тази връзка беше установен
кворум.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от,,ВиК’’ЕООД, гр.
Ямбол за 2020г.
Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на АВиК, Ямбол
за 2020г.

Точка 3. Приемане на бюджет на АВиК, Ямбол за 2021г.
Точка 4. Одобрение на подробна инвестиционна програма за 2021г. на „ВиК’’ЕООД гр.
Ямбол.

РЕШЕНИЯ:
По точка 1 от дневния ред :
Общото събрание на Асоциацията приема годишния отчет за дейността на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и
канализация’’ ЕООД, гр. Ямбол за 2020г.
По точка 2 от дневния ред :
Общото събрание на Асоциацията приема отчет за изпълнение на бюджета на
АВиК, Ямбол за 2020г.
По точка 3 от дневния ред :
Общото събрание на Асоциацията приема бюджет на АВиК, Ямбол за 2021г.
По точка 4 от дневния ред :
Общото събрание на Асоциацията одобрява „Подробна инвестиционна програма за
2021г. на „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол.
На 30.07.2021г. бе проведено извънредно заседание при предварително обявен
дневен ред. На заседанието присъстваха г-н Георги Чалъков - Председател на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, г-н Валентин Ревански – Кмет на
община Ямбол, г-н Петър Киров - Кмет на Община Елхово, г-н Атанас Киров – Кмет на
община Стралджа, г-жа Нина Терзиева – Заместник -кмет на община Болярово, както и
служители на Асоциацията по ВиК.
Съгласно чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, заседанията се провеждат, ако на тях
присъстват представителите на държавата и общините, които притежават не по-малко
от две трети от всички гласове в общото събрание. В тази връзка беше установен
кворум.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
Точка 1. Съгласуване на „Бизнес план за развитие и дейността по предоставяне
на водоснабдителни и канализационни услуги на „Водоснабдяване и
канализация’’ЕООД, гр.Ямбол за периода 2022-2026 година’’.
Точка 2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на ,,Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
,,ВиК’’ ЕООД – Ямбол’’ за 2022г.
Точка 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:
По точка 1 от дневния ред :
Общото събрание на Асоциацията съгласува „Бизнес план за развитие и
дейността по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на
„Водоснабдяване и канализация’’ЕООД, гр.Ямбол за периода 2022-2026 година’’.
По точка 2 от дневния ред :
Общото събрание на Асоциацията приема препоръчителния размер на вноската
на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация за 2022 г. в
размер на 22 000лв.(двадесет и две хиляди лева).
Срещи между членовете на Асоциацията и „ВиК’’ЕООД.гр.Ямбол
На 12.01.2021г. беше проведена среща между членовете на Асоциацията и
„ВиК’’ЕООД. гр.Ямбол по инициатива на Председателя на асоциацията на тема
„Текущи проблеми във ВиК сектора и анализ на реализираните и планирани
инвестиции’’.
На 28.09.2021г. беше проведена среща между членовете на Асоциацията и
„ВиК’’ЕООД. гр.Ямбол по инициатива на г-н Стоян Радев, управител на „ВиК’’ЕООД .
гр.Ямбол във връзка с наличието на проектни разработки, отнасящи се до
реконструкция и изграждане на нови ВиК мрежи и съоръжения, както и възможността
да се набележат бъдещи мерки и действия по отношение на предоставената от
„Български ВиК Холдинг’’ възможност за финансиране на обекти във ВиК отрасъла.
Вътрешно организационни дейности:
През 2021г. подновихме договор със Служба по трудова медицина
,,Индустриална стопанска асоциация’’Ямбол, ,,Български пощи’’ЕАД, Договор за
предоставяне на услугата за онлайн банкиране с Уни Кредит Булбанк АД, Договор за
извършване на абонаментен сервиз и съпровождане на Информационна система за
управление на документооборота с ,,Микси’’ООД.
Подадохме уведомление в Комисията за защита на лични данни.
Подновихме декларация в АОП.
Продължаваме да водим Регистър за клиентски жалби създаден в рамките на
проект №DIR – 5111328-1-170,,Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК’’ финансиран по
ОПОС 2007-2013г.’’, съфинансиран от Европейския съюз чрез европейския Кохезионен
фонд.
Продължава водене на Регистър за реализирана ВиК инфраструктура по проекти
на Приоритетна ос 1 ,,Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух’’, финансиран по
ОПОС 2007-2013г., 2014-2021г.

Съгласно разпоредбите на чл.20 от Закона за статистиката, Асоциация по ВиК,
Ямбол представи в Националния статистически институт и Национална агенция по
приходите – Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия за 2021. –
Приложение 2, а съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
подаде в НАП – Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО.
Съгласно разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд,
Асоциация по ВиК, Ямбол, подаде Декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд за 2021г. в Изпълнителна агенция ,,Главна инспекция по
труда’’ Дирекция ,,ИТ’’- Ямбол.

Съгласно чл. 7.4 от Договора между асоциацията по ВиК и ,,ВиК’’ЕООД, гр.
Ямбол, инвестициите в Публични активи, извършени за сметка на Оператора, се
отчитат и осчетоводяват веднъж годишно.
На основание чл.16,т10 от Правилника за дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация , Председателят на Асоциацията по ВиК-Ямбол назначи
междуведомствени комисии за извършване на проверка за установяване на
реализираните през 2021г. от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, както следва:
На 23.03.2021г. се извърши проверка на място на обекти ПС „Бояново’’, ПС
„Трънково’’, ПС „Поповска 1’’- с.Маломирово, ПС „Поповска 2’’-с.Маломирово’’, ЦПС
с.Маломирово за да може да се проведе процедура по установяване на реализираните
през 2020г. от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в основен ремонт на
гореизброените 5бр. помпени станции.
На 27.04.2021г. се извърши проверка на място на обект КПС 3 „Биков
мост’’,гр.Ямбол за да може да се проведе процедура по установяване на реализираните
през 2021г. от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в закупуване и монтаж
на 2бр. дренажни помпи.
На 13.10.2021г. се извърши проверка на място на обект наперен водоем
с.Жребино за да може да се проведе процедура по установяване на реализираните през
2021г. от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в монтиране на диспечерска
система за наблюдение, управление и контрол на водоподаването.
На 14.10.2021г. се извърши проверка на място на обект ПС „Кабиле - градска’’,
гр.Ямбол за да може да се проведе процедура по установяване на реализираните през
2021г. от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в подмяна на сондажна
потопяема помпа.
На 22.10.2021г. се извърши проверка на място на обекти: тръбен кладенец в
местността „Горен Соуджак’’ ,с.Бояджик за да може да се проведе процедура по
установяване на реализираните през 2021г. от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол инвестиции,
състоящи се във възстановяване на тръбен кладенец и подмяна на сондажна потопяема
помпа; и ПС Гълъбинци за да може да се проведе процедура по установяване на

реализираните през 2021г. от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в
подмяна на потопяема помпа.
На 09.11.2021г. се извърши проверка на място на обекти ПС Кабиле - селска;
ПС Тенево и ПС Ботево, общ.Тунджа, за да може да се проведе процедура по
установяване на реализираните през 2021г. от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол инвестиции,
състоящи се в подмяна на дозиращи помпи.
На 10.11.2021г. се извърши проверка на място на обект ПС „Кабиле-градска’’, за
да може да се проведе процедура по установяване на реализираните през 2021г. от
„ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в подмяна на 2 броя сондажни
потопяеми помпи.
На 17.11.2021г. се извърши проверка на място в гр.Ямбол, за да може да се
проведе процедура по установяване на реализираните през 2021г. от „ВиК’’ЕООД,
гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в:
-Реконструкция на част от съществуваща водопроводна мрежа по
ул.“Преслав’’до ул.,,Г.С.Раковски’’;
-Реконструкция на част от водопроводна мрежа по ул.,,Жельо войвода’’;
-Реконструкция на част от водопроводна мрежа по ул.,,Елена Янкова’’;
-Реконструкция на част от водопроводна мрежа по ул.,,Ямболен’’.
На 17.11.2021г. се извърши проверка на място на промишлена зона - двор на
Комплексна Опитна Станция - гр.Ямбол, за да може да се проведе процедура по
установяване на реализираните през 2021г. от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол инвестиции,
състоящи се в „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на КОС-гр.Ямбол’’.
На 24.11.2021г. се извърши проверка на място местността „Инолии’’ на
с.Скалица, общ.,,Тунджа’’, за да може да се проведе процедура по установяване на
реализираните през 2021г. от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в
възстановяване на шахтов кладенец.
На 07.12.2021г. се извърши проверка на място в гр.Ямбол, за да може да се
проведе процедура по установяване на реализираните през 2021г. от „ВиК’’ЕООД,
гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в:
-Реконструкция на част от разпределителния водопровод в участък –
преминаване на р.Тунджа до спирателен кран/СК/ Градски парк,гр.Ямбол;
-Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Ямбол – водопровод и
водопроводни отклонения по ул.,,Преслав’’ от ул.,,Димитър Благоев’’ до
ул.,,Акация’’,гр.Ямбол;
-Реконструкция СКО ул.,,Г.С.Раковски’’ №29 и ул.,,Г.С.Раковски’’ №4.
На 24.11.2021г. се извърши проверка на място следните обекти;
-Напорен водоем на с. Асеново и с.Симеоново, общ.,,Тунджа’’, за да може да се
проведе процедура по установяване на реализираните през 2021г. от „ВиК’’ЕООД,
гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в закупуване и монтиране на система за
диспечеризация;

-Напорен водоем на с.Могила, , общ.,,Тунджа’’, за да може да се проведе
процедура по установяване на реализираните през 2021г. от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол
инвестиции, състоящи се в закупуване и монтиране на система за диспечеризация.
Жалби
През 2021г. в деловодството на Асоциацията постъпиха 13бр. жалби/сигнали, по
които бяха извършени незабавни проверки и за констатираните нередности бяха
уведомени „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол, Министерство на регионалното развитие и
благоустройството и гражданите, сезирали Асоциацията, а именно:
На 22.01.2021г. е постъпило писмо от МРРБ придужено от жалба от К.К. за
проблем касаещ фактурирани водни количества по партидите на индивидуалните
водомери на всички от етажната собственост, както и разпределението на общия
водомер. След подаденият сигнал и извършена проверка съвместно с „ВиК’’ ЕООД,
гр.Ямбол, се установи, че по партидата на общия водомер, както и индивидуалните
водомери на съсобствениците на адрес „И.В.’’, не се установяват действия на
служители на ВиК дружеството, противоречащи на Наредба 4 за условията и реда за
присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и
канализационни системи.
На 22.01.2021г. е постъпило писмо от МРРБ придужено от жалба от Г.Т. относно
казус, свързан с отчитането на изразходваната питейна вода на адрес в
к.с.,,Възраждане’’. Дружеството „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол, е предприело незабавни
действия по изясняване на случая, проверени са първичните документи и е изискано
писменно обяснение от инкасатора, като по казуса не са установени нарушения на
разпоредбите на Наредба №4/17.08.2012г. за условията и реда за присъединяване на
потребителители за ползване на ВиК системите и Общите условия за предоставяне на
ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол.
На 25.01.2021г. е постъпило писмо от кмета на община „Тунджа’’, придружено
от жалба от жители на с.Роза, относно теч на питейна вода по ул.,,Софроний
Врачански’’.
На 26.02.2021г. е постъпило второ писмо - докладна записка от кмета на село
Роза с данни за многобройни аварии на водопроводната мрежа на селото. След
подаденият сигнал и извършена проверка съвместно с „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол,
дружеството заяви, че се стреми своевременно да отсранява възникналите аварии и ще
включи реконструкцията на водопроводната мрежа по ул.,,Софроний Врачански’’
инвестиционната програма на дружеството за изпълнение през 2021г.
На 02.02.2021г. е постъпило писмо от МРРБ придужено от жалба от К.Ц.
относно невъзможност за извърши справки и проверка на сметки чрез електронната
страница на „Водоснабдяване и канализация’’ЕООД, гр.Ямбол. След подаденият сигнал
и извършена проверка съвместно с „ВиК’’ЕООД, се установи, че причината за
непълната информация относно сметките на потребителя е софтуерът на устройството ,
с което абонатът работи. На гражданинът е предоставен компютър в офисите на
оператора, от който е извършил необходимите му справки.

На 25.03.2021г. е постъпило писмо от МРРБ придужено от жалба от Т.Ш.,
относно непредоставяне на инфорнация на потребителите за честите прекъсвания на
водоподаването в гр.Елхово, поради извършване на строителни дейности по
водопроводната мрежа. След направена проверка се установи, че частна фирма е
сключила договор с община Елхово за извършване на реконструкция на част от
водопроводната мрежа на града. По време на строителството населението е оставало
без вода в рамките на работния ден и то не повече от 8/осем/ часа, което е допустимо от
действащото законодателство в страната. Дружеството предоставя всекидневно
информация, къде е възможно прекъсване на водоподаването на интернет страницата
си. Към 29.03.2021г. всички строително монтажни дейности са приключили и обектът е
въведен в експлоатация.
На 31.03.2021г. е постъпило писмо от МРРБ придужено от жалба от С.С.,
относно изграждане на ново сградно водопроводно отклонение /СВО/ за поземлен
имот. След направена проверка се установи, че главният архитект на община Ямбол е
одобрил инвестиционен проект за обект: „Сградно водопроводно отклонение към
ПИ…’’ с възложител на обекта - Община Ямбол без издаване на разрешение за строеж
за обекта. Община Ямбол е прекратила процедурата по издаване на разрешение за
изграждане на ново СВО (сградно водопроводно отклонение), поради несъгласие от
страна на един от тримата съсобственици на ПИ (поземлен имот). Съгласно
разпоредбите на чл.198н, ал.1 от Закона за водите, чл.64, ал.3, чл.83, ал.6 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ и чл.7, ал.3 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията
и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системите, освен
общините, ВиК операторите също могат да възлагат изграждането на СВО като част от
общите мрежи и съоръжения на ВиК системи при спазване условията на сключения
между Асоциация по ВиК-Ямбол и „ВиК’’ ЕООД, гр. Ямбол договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК
услугите.
На 21.06.2021г. е постъпило писмо от МРРБ придружено от жалба от К.Ц.,
относно непредприети действия за отстраняване на теч на вода в ж-к „Диана’’ гр.Ямбол.
След направена проверка се установи, че е имало забавяне в отстраняването на
аварията. За същата е получен сигнал на 06.05.2021г. и е отстранена на 18.05.2021г.
На 02.08.2021г. е постъпило писмо от МРРБ придужено от жалба от М.В.,
относно непредприети действия за отстраняване на теч на вода в ж-к „Георги
Бенковски’’,гр.Ямбол. След направена проверка се установи, че към 06.08.2021г.
аварията е отстранена.
На 09.08.2021г. е постъпило писмо от МРРБ придужено от жалба от К.Ц.,
относно непредприети действия за отстраняване на теч на вода на ул.„Малин
камък’’,гр.Ямбол. След направена проверка се установи, че аварията е регистрирана в
дружеството на 14.07.2021г. и след извършен оглед от длъжностно лице(технически
ръководител на експлоатационен район) е счетено за целесъобразно аварията да не се
отстранява поради включването на въпросния участък в проект за реконструкция и
разширение на вътрешна водопроводна мрежа и канализационна мрежа на гр.Ямбол,
който се е изпълнявал в момента. Изпълнителят на проекта е поел ангажимент

подмяната да се извърши в най-кратки срокове. На 02.08.2021г. до 17ч. реконстукцията
е извършена и водоподаването е възстановено.
На 16.08.2021г. е постъпило писмо от МРРБ придужено от жалба от К.Ц., и
последваща втора жалба от 14.10.2021г., относно непредприети действия за
възстановяване на улици след направен изкоп за канализация на кръстовището на
улици „Марко Бехар’’,,Крали Марко’’ и „Преслав’’. След направена проверка се
установи, че кръстовището на ул. „Марко Бехар’’,“Крали Марко’’ и „Преслав’’, е с
премахната връхна пътна настилка, поради възникнали аварии по напорния
тръбопровод от КПС V, минаващ по ул.,,Крали Марко’’. Обемът на изнесения инертен
материал, поради преминаващите автомибили и падналите дъждове, регулярно се
запълва с нов. Междувеменно тече реализацията на проект за реконструкция и
разширение на вътрешна водопроводна мрежа и канализационна мрежа на гр.Ямбол,
който включва подмяна на напорния трубопровод по ул.,,Крали Марко’’ и изграждане
на канализация по ул.,,Преслав’’, в учатъка от ул.,,Крали Марко’’ до ул.“Хан Тервел’’, в
района на въпросното кръстовище. Операторът не счита за целесъобразно
възстановяването на пътната настилка, предвид предстоящите СПР, включващи
изкопни работи в гореспоменатият участък. Операторът поема ангажимент след
подмяна на напорния тръбопровод по ул.,,Крали Марко’’, невъзстановените настилки,
които са извън обхвата на проекта да бъдат възстановени в най-кратки срокове.
На 27.10.2021г. е постъпило писмо от МРРБ придужено от жалба от Я.С.,
относно чести прекъсвания на водоподаването в района на ул.,,Преслав’’ .Асоциацията
по ВиК, Ямбол, се е обърнала към Оператора за извършване на проверка с писмо с
изх.№АЯ-00194/28.10.2021г., получено от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол на 01.11.2021г.
Отговор от оператора все още не е постъпил.
На 02.11.2021г. е постъпила жалба от кмета на с.Бояджик, община „Тунджа’’, със
сигнал за множество аварии, липса на вода в домакинствата и нанесени от авариите
щети по имотите на жителите на с.Бояджик.
Асоциацията по ВиК-Ямбол, се е обърнала към Оператора за извършване на
проверка с пимо с изх.№АЯ-00201/04.11.2021г., получено от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол на
08.11.2021г. Отговор от оператора все още не е постъпил.
На 09.12.2021г. е постъпила жалба от Д.Д., относно проблеми с
водоснабдяването и наличие на теч/авария в имота му, и липса на съдействие от страна
на „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол. След направена проверка се установи, че абонатът е
сигнализирал за теч на 11.10.2021г., като същия ден специалисти от „ВиК’’ЕООД,
гр.Ямбол посещават адреса, при което се установява, че теча на водопроводното
отклонение е след водомера, чието стопанисване и отстраняване е за сметка на
собственика на имота. На 12.10.2021г. е извършена проверка на водомера за сметка на
„ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол от представители на ГД,,МИУ’’РО Бургас сектор Сливен, като
след проверката на водомера е поставен знак за годност – оловна пломба. Същият е
монтиран отново на отклонението и не му е извършван ремонт. На 10.01.2021г. Д.Д.
входира втора жалба, поради несъгласие с отговора на „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол, в която
твърди, че желае Операторът да подмени „амортизираният’’ спирателен кран в имота

му, за което е получил отказ.
„ВиК’’ЕООД.гр.Ямбол не е разрешен.

Към

момента

спорът

между

абоната

и

Кореспонденция свързана с дейността на Асоциацията
На 01.02.2021г. дружеството „ВиК’’ ЕООД, гр.Ямбол е поискало с писмо от
Председателя на асоциацията писмено становище за инсталиране на фотоволтаична
система в помпена станция „Ормана’’ с цел реализиране на ЕСКО договор за
намаляване на енергийните разходи. Като се взе предвид, че разполагането на
фотоволтаична система на терен от санитарно-охранителна зона I-ви пояс няма да
повлияе на качествата на водата, Председателят на асоциацията даде положително
становище по въпроса.
С писмо от 22.02.2021г. членовете на асоциацията и управителя на дружеството
„ВиК’’ ЕООД, гр.Ямбол, бяха уведомени за промените в Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, настъпили с
обнародването на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн., ДВ,
бр.3 от 12.01.2021г.).
На 19.02.2021г. е получено писмо от Директора на РЗИ – гр.Ямбол с Годишен
доклад с анализ и оценка на качеството на питейната вода на територията на област
Ямбол за 2020г., съгласно указания за планиране на МЗ.
На 01.03.2021г. е изпратено писмо до членовете на Асоциацията за определяне
на представители от всяка община, които да участват в сформирането на
междуведомствена комисия за приемане на инвестиции извършени от „ВиК’’ЕООД,
гр.Ямбол.
На 06.04.2021г. е получено писмо от Община Ямбол с искане за предоставяне на
извадка от Регионален генерален план за ВиК(по чл.198и ЗВ), във връзка с
инвестиционно намерение за изграждане на канализационен клон за промишлени
отпадъчни води. Поисканите справки и извадки са предоставени на община Ямбол на
13.04.2021г.
С писмо от 26.05.2021г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район’’, са
изискани данни , за 2019г. и 2020г., относно двадесет и един индикатора, свързани с
дейността на ВиК дружестото, във връзка с изпълнение на мерки по наблюдение и
контрол по прилагане на ПУРБ на ИБР(2016г.-2021г.). Исканата информация беше
предоставена на 11.06.2021г. на електронен и хартиен ностиел.
С писмо от 04.06.2021г. съгласно чл.4.4 „Предоставяне на публични активи’’ от
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, сключен между АВиК-Ямбол и
„ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол на 18.03.2016г., бяха предоставени за стопанисване,
поддържане и експлоатация на „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол, следните активи:
,,Пречиствателна станция за отпадъчни води, влкючително външни връзки към нея –
гр.Елхово, община Елхово, област Ямбол – II категория’’ и ,,Рехабилитация и

доизграждане на ВиК мрежата на гр.Елхово’’ и „Канализационна помпена станция за
дъждовни води’’.
С писмо от 29.07.2021г. съгласно чл.4.4 „Предоставяне на публични активи’’ от
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, сключен между АВиК-Ямбол и
„ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол на 18.03.2016г., бяха предоставени за стопанисване,
поддържане и експлоатация на „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол, следните активи:
,,Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Ямбол’’, разположена в УПИ I –
35.981, кв.35 по действащия план на гр.Ямбол, местност „Манаф Чаир’’, ,,Довеждаща
инфраструктура до пречиствателна станция за отпадъчни води /ПОСВ/’’,
с
разположена в УПИ I – 35.981, кв.35 по действащия план на гр.Ямбол, местност
„Манаф Чаир’’ и ,,Реконструкция на главен колектор IX и попадащият в трасето
водопровод, разположен в гр.Ямбол – улици с идентификатори 87374.532.71,
87374.535.5, 87374.535.64, 87374.536.6, 87374.535.159’’.
През периода на отчет, всички поставени задачи и указания бяха изпълнени по
начин, съобразен изцяло с действащите нормативни документи, като беше проявена
необходимата отговорност, настойчивост и професионализъм за решаване на
възникващите проблеми в процеса на работата в непредвидената екстремна обстановка
на пандемия в цялата страна и света.
И през поредната отчетна година бяха положени от страна на Асоциацията по
ВиК - Ямбол и от страна на оператора – „ВиК’’ ЕООД, гр.Ямбол, максимално
необходимите усилия за реализиране целите на реформата във водния сектор в страната
и осигуряване на по-качествени водоснабдителни и канализационни услуги на
потребителите в обособената територия на Област Ямбол.
Планова проверка на оператора „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол, съгласно
изискванията на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за
квалификацията на персонала им за 2021г.

Доклад
На 25.01.2021г., в офиса на „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол, ул.,,Д-р Петър Брънеков
’’№20, служители на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол, извършиха годишна планова
проверка, съгласно изискванията на Наредба за изискванията и критериите за ВиК
операторите и за квалификацията на персонала им (Обн. ДВ. бр.9 от 26 Януари
2018г.)/Наредбата/
По силата на чл.22,т.1 от Наредбата - Компетентен орган, който съблюдава
спазването и изпълнението на изискванията по глава втора с изключение на чл. 9, е
Асоциацията по водоснабдяване и канализация. Съгласно § 4. (1) ВиК операторите
трябва да изпълнят изискванията по глава втора с изключение на чл. 7, ал. 4 и чл. 8 в
срок до 31 декември 2019 г.(2) Лицата, които към датата на обнародване на наредбата
заемат длъжностите по чл. 10, ал. 1, т. 1, 4 и 7 и не отговарят на изискванията съответно

по чл. 11, 14 и 17, могат да продължат да заемат тези длъжности за максимален срок 10
години считано от датата на обнародване на наредбата.
След извършване на проверката се установи следното:
1. „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол разполага със сертификат БДС EN ISO 9001:2015 ,
„Система за управление на качеството’’ , с валидност на сертификата
22.08.2022г., с което отговаря на условията на чл.4, ал.2,т.1 от Наредбата.
2. „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол разполага със сертификат БДС EN ISO 14001:2015,
„Система за управление по отношение на околната среда’’, с валидност на
сертификата 23.08.2022г., с което отговаря на условията на чл.4, ал.2,т.2 от
Наредбата.
3. „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол разполага със сертификат OHSAS 18001:2007, „Система
за управление на здравето и безопасността при работа’’, с валидност на
сертификата 11.03.2021г., като се планира след тази дата преминаване към ISO
45001:2018.
4. След извършена справка с инвентарните книги на дружеството, свързано с
изискванията на чл.6, ал.1 от Наредбата, се констатира:
- По т.1 – Не е обособена денонощна аварийна група за откриване и
отстраняване на аварии по ВиК системите и съоръженията. Операторът
поддържа дежурна група, със задължение за прекъсване на водоснабдяването
при аварии, извън работно време, с цел предотвратяване на наводнения.
- По т.2 - „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол притежава две комбинирани машини на
продухване и почистване на канали и канализационни шахти : ГАЗ 53
каналочистач У60-91КК и Каналочистач Шкода МТ4 У39-15АМ
- По т.3- „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол разполага с необходимите превозни средства
и багери за експлоатация и поддръжка на ВиК системите и съоръженията.
- По т.4- „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол разполага с необходимите техника и
оборудване за намаляване на водата, която не носи приходи, за откриване на
течове и за измерване на водното количество и на налягането.
5. Във връзка с изпълнението на чл.7, от „ВиК’’ЕООД, гр.Ямбол, бяха
предоставени договори от което се установи следното:
- По ал.1- Операторът има сключен договор с предприятие , което предоставя
телекомуникационни услуги и поддържа 24 часова линия, но тя не е
безплатна.
- По ал.2 – Операторът има сключен договор с предприятие, доставчик на
услуга, а поддържане на интернет страници, като страницата не изпълнява
изискването на чл.7, ал.2,т.4, а именно не регистрира подадените жалби,
молби и сигнали с входящ номер.
- По ал.3 - Операторът има сключен договор с предприятие, носител на
правата върху софтуерния счетоводен продукт по чл.7,ал.3
- По ал.4 – Операторът е създал и поддържа Географска информационна
система, по т.2; Регистър на авариите по т.3; Регистри, които съдържат
лабораторните изследвания по т.4; Регистър на жалбите по т.5. Към момента
на извършване на проверката Операторът е в процес на създаване на
Регистър на активите по т.1. Поради предстоящо въвеждане в експлоатация

на пречиствателни станции, след приемане на активите следва да се създадат
и регистрите по т.6 и т.7.
6. След извършена справка в отдел „Човешки ресурси’’, относно изпълнението на
чл.10, се установи следното:
- По чл.10, ал1,т.1, във връзка с чл.11: Назначеният на длъжност „главен
инженер’’ е с висше образование, специалност „строителен инженер’’, като
попада в изключенията на § 4, ал.2 от Наредбата/ Лицата, които към
датата на обнародване на наредбата заемат длъжностите по чл. 10, ал. 1,
т. 1, 4 и 7 и не отговарят на изискванията съответно по чл. 11, 14 и 17,
могат да продължат да заемат тези длъжности за максимален срок 10
години считано от датата на обнародване на наредбата./
- По чл 10, ал.1,т.2, във връзка с чл.12: Няма назначен на длъжност „главен
енергетик’’, лицето назначено на длъжност „енергетик’’ е с висше
образование специалност ,,електротехника’’, степен „бакалавър’’, придобита
пред 2016г.
- По чл 10, ал.1,т.3, във връзка с чл.13: Назначеният на длъжност „главен
счетоводител’’, е с висше образование по специалност „Икономика и
управление на търговията’’ и образователно-квалификационна степен
"магистър", и с необходимия стаж по специалността.
- По чл.10,ал.1, т.5, във връзка с чл.15: В Оператора са назначени десет лица
на длъжност „началник район’’ , след извършена справка с предоставените
дипломи и трудови книжки, се установи, че седем от лицата отговарят на
изискванията на чл.15 от Наредбата, като притежават необходимото
образование и стаж за заеманата позиция, а три от лицата „Район ЯмболКанализация’’, „Район Стралджа’’ и „Район Болярово’’ не притежават
необходимото висше инженерно образование, с образователноквалификационна степен "професионален бакалавър" или средно
образование и с професионална квалификация по професии и специалности
от области на образование "Техника" и "Архитектура и строителство".
- Съгласно § 5. Длъжностите, изброени в чл. 10, са задължителни при наличие
на съответната дейност на ВиК оператора. Поради липса на съответната
дейност, Операторът не е назначил лица на длъжност „началник
пречистване’’,,експерт по регулаторна и договорна дейност’’ и „началник на
язовирен район’’.
7. Относно изпълнението на Раздел IV от наредбата, се установи че през
календарната 2020г. , петдесет и седем служители на „ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол са
преминали обучения за професионално развитие и за повишаване на
квалификацията, или близо 17% от служителите. Операторът не води дневник за
обученията по чл.18,ал.4.
Във връзка с направените констатации, за да отговаря на изискванията на Наредбата,
ВиК операторът следва в най-кратки срокове да :
-

формира денонощна аварийна група за откриване и отстраняване на аварии
по ВиК системите и съоръженията по чл.6,ал.1,т.1

-

-

-

трансформира денонощната телефонна линия за съобщаване на аварии по
чл.7,ал.1 в безплатна такава.
добави опция в сайта по чл.7, ал.2 , която да дава възможност за подаване на
жалби, молби и сигнали от физически и юридически лица, като ги
регистрира с входящ номер.
въведе Регистър на активи, който съдържа вида на актива, годината на
въвеждане в експлоатация, техническите параметри и др. по чл.7, ал.4,т.1
след приемане за експлоатация на пречиствателните станции, да въведе
Регистър за утайките от пречиствателната станция за отпадъчните води и
регистри, които съдържат резултатите от измерваните параметри в
пречиствателните станции за питейни води и в пречиствателните станции за
отпадъчни води по чл.7, ал.4,т.6 и 7.
назначи лице на длъжност „главен енергетик’’, което да отговаря на
изискванията на чл.12
назначи на длъжност „началник район’’, лица които отговарят на
изискванията на чл.15, за позициите за които лицата не отговарят.
води дневник, в който се записват наименованието на курса или семинара,
неговата начална и крайна дата, мястото на провеждане, наименованието на
институцията, която го организира, и имената на участвалите служители по
чл.18, ал.4
Г-н Стоян Радев, управител на ,,ВиК’’ ЕООД-Ямбол’’, беше запознат с
доклада по имейл на 27.01.2021г.

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ /п /
Председател на ,,Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от ,,ВиК’’ ЕООД-Ямбол’’

