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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 

,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ’’ЕООД, ГР. ЯМБОЛ 

 

През изминалата 2022г. продължиха дейностите започнали през 2021г. 

- През отчетния период 01.2022г. – 12.2022г. беше свикано едно редовно и две 

извънредно заседания  на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и 

канализация, гр. Ямбол . 

-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 2022г.  

- Служителите на АВиК подържаха напрестанна комуникация с ВиК оператора и 

с членовете на АВиК. 

- Бяха извършени осем 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 05.05.2022г. 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-жа Евгения Керанова-Стоянова – 

технически секретар. 
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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 2021г. 

Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на АВиК, Ямбол 

за 2021г. 

Точка 3. Приемане на бюджет на АВиК, Ямбол за 2022г. 

 

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 2021г. 

По точка 2 от дневния ред : 

Общото събрание на Асоциацията приема отчет за изпълнение на бюджета на 

АВиК, Ямбол за 2021г.  

По точка 3 от дневния ред : 

Общото събрание на Асоциацията приема бюджет на АВиК, Ямбол за 2022г. 
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На 11.07.2022г. бе проведено извънредно заседание при предварително обявен дневен 

ред. На заседанието присъстваха г-н Васил Александров - председател на Асоциацията 

по ВиК на обособената територия , г-н Енчо Кирязов – Зам.кмет на Община Ямбол, г-н 

Петър Киров-Кмет на Община Елхово, г-н Цветан Съйков - Управител на 

„ВиК“,ЕООД,гр.Ямбол, 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 2023г.  

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 : 
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Общото събрание на Асоциацията приема препоръчителния размер на вноската 

на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация за 2023 г. в 

размер на 25 000лв.(двадесет и пет хиляди лева). 

 

        На 14.12.2022г. бе проведено извънредно заседание при предварително обявен 

дневен ред. На заседанието присъстваха г-н Георги Чалъков-Областен управител на 

Област Ямбол и Председател на АВиК-Ямбол , г-н Валентин Ревански – Кмет на 

Община Ямбол,г-н Гроздан Иванов-Заместник кмет на Община Стралджа, г-н 

Светослав Грозев- Заместник кмет на Община „Тунджа“, г-н Цветан Съйков- 

Управител на „ВиК“,ЕООД,гр.Ямбол, 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.Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 

2 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Вик“ЕООД-гр.Ямбол и 

Вик“ЕООД-гр.Ямбол. 

 

Точка 2. Разни 

 

РЕШЕНИЯ: 

По точка 1 от дневния ред : 
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Приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 към Договор 

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

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Вик“ЕООД-гр.Ямбол и Вик“ЕООД-

гр.Ямбол. 

 

Вътрешно организационни дейности: 

През 2022г. 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, Договор за ползване на мобилни 

електронни съобщителни услуги с „А1 България“ЕАД. Сключен е договор за 

абонаментно техническо обслужване с „Информационно обслужване“ АД.  

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 2022. – 
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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 2022г. 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 2022г. от „ВиК“ЕООД,гр.Ямбол инвестиции, както следва: 

 

На 08.02.2022г.  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 диспечеризация на обект и монтаж на 

електромагнитен разходомер. 

На 04.02.2022г. се извърши проверка на място на обект ПС Иречеково, 

общ.Стралджа за да може да се проведе процедура по установяване на реализираните 

през 2021г. от „ВиК“ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в подмяна и монтаж на 

потопяема помпа и ел.табло.  

На 04.02.2022г. се извърши проверка на място с.Леярово, общ.Стралджа за да 

може да се проведе процедура по установяване на реализираните през 2021г. от 

„ВиК“ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в подмяна и монтаж на дозаторна 

помпа.  



7 

 

На 18.03.2022г.  се извърши проверка на място на обект ПС Изгрев, с.Изгрев, 

общ.Елхово за да може да се проведе процедура по установяване на реализираните през 

2022г. от „ВиК“ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в подмяна на потопяема 

помпа. 

На 25.03.2022г.  се извърши проверка на място на обект ПС Окоп, общ.“Тунджа“ 

за да може да се проведе процедура по установяване на реализираните през 2022г. от 

„ВиК“ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в подмяна на дозираща помпа. 

На 29.03.2022г. се извърши проверка на място гр.Ямбол за да може да се проведе 

процедура по установяване на реализираните през 2022г. от „ВиК“ЕООД, гр.Ямбол 

инвестиции, състоящи се в доизграждане на канализационна мрежа по ул.“Преслав“, 

между ул.“Димитър Благоев“ до ул.“Акация“,гр.Ямбол. 

На 19.05.2022г.  се извърши проверка на място на обект Напорен водоем за 

водоснабдяване на с.Бояджик,общ.“Тунджа“ за да може да се проведе процедура по 

установяване на реализираните през 2022г. от „ВиК“ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, 

състоящи се в монтаж на дозаторни помпи. 

На 22.07.2022г.  се извърши проверка на място на обект ПС 

Скалица,общ.“Тунджа“ за да може да се проведе процедура по установяване на 

реализираните през 2022г. от „ВиК“ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в 

монтаж на потопяема помпа. 

На 20.07.2022г.  се извърши проверка на място в гр.Ямбол, за да може да се 

проведе процедура по установяване на реализираните през 2022г. от „ВиК“ЕООД, 

гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в реконструкция на водопроводна мрежа по 

ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ и по ул.“Кабиле“ в участъка по ул.“Търговка“ до 

ул.“Г.С.Раковски“,гр.Ямбол. 

 

На 19.07.2022г.  се извърши проверка на място на обект КПС-2 

„Възрждане“,гр.Ямбол, за да може да се проведе процедура по установяване на 

реализираните през 2022г. от „ВиК“ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, състоящи се  в 

подмяна на съществуваща система за управление на помпите. 
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На 16.08.2022г.  се извърши проверка на място в с.Джинот, общ.Стралджа, за да 

може да се проведе процедура по установяване на реализираните през 2022г. от 

„ВиК“ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в основен ремонт на водопровод и 

СВО на ул.“Хан Крум“ от о.т.57 до о.т.56 и ул.“Христо Смирненски“, от о.т.56,о.т.55, 

о.т.60 до о.т.61 с.Джинот. 

На 15.09.2022г.  се извърши проверка на място на обект напорен водоем, 

с.Мелница, общ.Елхово, за да може да се проведе процедура по установяване на 

реализираните през 2022г. от „ВиК“ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, състоящи се в 

закупуване и монтаж на система за диспечеризация. 

На 09.11.2022.  се извърши проверка на място следните на обект Помпена 

станция Меден Кладенец, общ.“Тунджа“, за да може да се проведе процедура по 

установяване на реализираните през 2022г. от „ВиК“ЕООД, гр.Ямбол инвестиции, 

състоящи се в монтаж на потопяема помпа. 

 

Жалби 

През 2021г. в деловодството на Асоциацията постъпиха 7бр. жалби/сигнали, по 

които бяха извършени незабавни проверки и за констатираните нередности бяха 

уведомени „ВиК“ЕООД,гр.Ямбол, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство и гражданите, сезирали Асоциацията, а именно: 

 

На 09.06.2022г. е постъпило писмо от МРРБ придружено от жалба от Р.Т. 

относно непредприети действия за отстраняване на теч на вода по ул.“Трети март“, 

с.Завой,общ.“Тунджа“. След подаденият сигнал и извършена проверка съвместно с 

„ВиК“ЕООД, гр.Ямбол, се установи, че аварията е отстранена на 16.06.2022г. 

Жалбоподателят е уведомен. 

На 21.07.2022г. е постъпило писмо с жалба от М.Е.. относно липса на нормално 

водоподаване в с. Генерал Инзово,общ.“Тунджа“. След подаденият сигнал и извършена 

проверка съвместно с „ВиК“ЕООД, гр.Ямбол, се установи, че скрита авария е 
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установена и отстранена на 03.08.2022г. и водоподаването в селото е нормализирано. 

Жалбоподателят е уведомен. 

На 19.08.2022г. е постъпило писмо от доц.д-р Ангел Кунчев- Главен държавен 

здравен инспектор придружено от жалба от М.Ш. относно прекъсване на 

водоподаването в села в Ямболска област.След подаденият сигнал и извършена 

проверка съвместно с „ВиК“ЕООД, се установи, че жалбоподателят визира проблемите 

с напорния водопровод на водоснабдителна система „Миладиновци, с.Крумово, 

с.Драмата“. В периода 01.07-30.08.2022г. са регистрирани и отстранени 21бр. аварии, 

причината е амортизираната и остаряла водопроводна мрежа. Авариите са 

отстранявани в рамките на същия ден.Собственикът на активите, общ.“Тунджа“ са 

изготвили инвестиционен проект за подмяна на външните трасета и предприели стъпки 

за външно финансиране. Жалбоподателят е уведомен. 

            На 07.10.2022г. е постъпило писмо от МРРБ придружено от жалба от А.С. 

относно чести прекъсвания на водоподаването в с.Бояново, община Елхово. 

Асоциацията по ВиК е изискало от Оператора становище по случая. Към момента не е 

постъпило такова в деловодството на АВиК-Ямбол.  

На 27.10.2022г. е постъпила жалба от С.П. относно възникнал спор с Оператора, 

касаещ водопадаването на имота му в с.Бояново. Извършена е проверка, изискани са 

допълнителни документи от „ВиК“ЕООД,гр.Ямбол и е издадено становище от АВиК-

Ямбол относно казуса. Жалбоподателят е уведомен. 

На 07.10.2022г. е получено писмо от КЕВР с решение по жалба на Т.Н. След 

извършване на проверка е изготвено становище за предприемане на действия за 

решаване на спора между жалбоподателя и оператора. Жалбоподателят е уведомен. 

На 23.09.2022г. е постъпило писмо от МРРБ, придружено от жалба на С.С., 

относно изграждане на ново сградно отклонение в имота му. След извършване на 

проверка и кореспонденция с „ВиК“ЕООД,гр.Ямбол и Община Ямбол, операторът пое 

ангажимент да включи обекта в Подробна инвестиционна програма за 2023г. 

Жалбоподателят е уведомен. 
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Кореспонденция свързана с дейността на Асоциацията 

На  15.02.2022г. е постъпило писмо от  дружеството „ВиК“ ЕООД,гр.Ямбол във 

връзка с бракуване на активи, собственост на община Стралджа. АВиК е изправила 

писмо до кмета на община Стралджа с искане за извеждането на активите от 

експлоатация. 

На  19.02.2022г. е постъпило писмо от  дружеството „ВиК“ ЕООД,гр.Ямбол във 

връзка с бракуване на активи, собственост на община „Тунджа“. АВиК е изправила 

писмо до кмета на община „Тунджа“ с искане за извеждането на активите от 

експлоатация. 

На 01.03.2022г. 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 2021г., съгласно указания за планиране на МЗ. В доклада са констатирани 

трайни отклонения в качествата на питейната вода по показател „нитрати“ в 13 

вододайни зони. В тази връзка бяха изпратени писма до МРРБ,МЗХГ,МОСВ и 

Басейнова дирекция. По инициатива на Областна дирекция „Безопасност на Храните“ 

беше сформирана работна група включваща служители на АВиК с цел да се установи 

вероятната причина за отклоненията в качеството на водата. Установи се, че голяма 

част от санитарно-охранителните зони около вододайните обекти не са били 

актуализирани съгласно Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за 

проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните 

зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 

около водоизточниците на минерални води, липсват огради и маркировка, земеделските 

производители на са уведомени за ограниченията свързани със стопанска дейност в 

зона 2 и 3. 

На 10.03.2022г. в деловодството на Асоциацията е получено писмо с искане на 

принципно съгласие за отчитане на разходи за инвестиции по инвестиционен проект 

BG16M1OP002-1.016-0003 “Доизграждне и реконструкция на водоснабдителна и 

канализационна системи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД, 

гр.Ямбол, финансиран по Административен договор Д-34-69/28.08.2019г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна 

среада 2014-2020г.“. Председателят на Асоциацията дава принципно съгласие. 
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На 17.10.2022г. с Решение на Председателя на АВиК-Ямбол са преразпределени 

гласовете в Общото събрание на Асоциацията на основание чл.8.ал.3 от ПОДАВИК, 

отчитайки резултатите от новото официално преброяване на населението и жилищния 

фонд в Република България през 2021г. Членовете на Асоциацията бяха уведомени 

писмено. 

 

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 . 

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. 

 

Обучения и срещи 

На 07.04.2022г. служител на Асоциацията участва дискусионна  онлайн среща по 

проект на Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на 

водите в Източнобеломорски район за басейново управление организирана от 

Басейнова дирекция ИБР Пловдив. 

На 14.04.2022г. служител на Асоциацията участва в обучение на тема: 

„Информационни системи за ВиК и изпълнение на Директива (ЕС) 2016/1148, относно 

мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в 

Европейския съюз“, реализирано по проект на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството. 
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На 09.08.2022г. служител на Асоциацията участва в обществено обсъждане на 

проект на решение относно заявление с вх. № В-17-19-11 от 30.06.2021 г. за одобряване 

на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление 

с вх. № В-17-19-1005 от 13.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-89-5 от 01.07.2021 г. за 

утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, 

изменено със заявление с вх. № В-17-19-1006 от 13.06.2022 г., като изрази становище 

по проекта. 

На 11.10.2022г. служител на Асоциацията участва в семинар по темата 

„Съответствие с Директива 98/83/ЕО и Директива (ЕС) 2020/2184 относно качеството 

на водите, предназначени за консумация от човека, както и с Директива 91/271/ЕИО за 

пречистване на градските отпадъчни води“, реализиран по проект на Министерството 

на регионалното развитие и благоустройството. 

На 17.11.2022г. служител на Асоциацията участва в демонстрация на добри 

инженерни практики, включително 3D визуализации в 6-те обособени територии на 

ВиК оператори, на които се изготвят регионални прединвестиционни проучвания – 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, Велико Търново; „ВиК“ ООД, 

Габрово; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Плевен; „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, София; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Търговище и 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково, по възлагане от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството. 

 

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 2022г.  
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Доклад 

На 25.09.2022г., след като получиха  изискуемите документи от Оператора 

„ВиК“ЕООД, гр.Ямбол, 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 

22.08.2025г., 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 23.08.2025г., с което отговаря на условията на чл.4, ал.2,т.2 от 

Наредбата. 

3. „ВиК“ЕООД“,гр.Ямбол разполага със сертификат, ISO 45001:2018 „Система за 

управление на здравето и безопасността при работа“, с валидност на 

сертификата 11.08.2025г. , с което отговаря на условията на чл.4, ал.2,т.3 от 

Наредбата. 

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 
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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 няма сключен договор с предприятие, доставчик на 

услуга, за поддържане на интернет страници, поддържа страницата на 

предприятието чрез свои служители,  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 

6. 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.; Регистър за утайките от 

пречиствателната станция за отпадъчни води по т.6.; Регистри съдържащи 

резултатите от измерваните параметри в пречиствателните станции за отпадъчни 

води по т.7. Към момента на извършване на проверката Операторът е в процес 

на допълване на Регистър на активите по т.1.  

 

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 
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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: лицето назначено на длъжност „ главен 

енергетик“ е с висше образование специалност “електротехника“, степен 

„бакалавър“, придобита пред 2022г.,с което не отговаря на изискването за 

степрн „магистър“ по ал.1. Лицето  не отговаря на изискването на чл.12,ал.2, 

да има не по малко от 3 години трудов стаж по специалността. 

- 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.4, във връзка с чл.14: Няма назначено лице на длъжност 

„началник пречистване“, лицето назначено на длъжност „ръководител 

ПСОВ“, не отговаря на изискванията на чл.14. Притежава бакалавърска 

степен по специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 

индустрия“ от 12.09.2022г. 

- 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 шест от лицата отговарят на 

изискванията на чл.15 от Наредбата, като притежават необходимото 

образование и стаж за заеманата позиция, а четири от лицата ,не притежават 

необходимото висше инженерно образование, с образователно-

квалификационна 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 “експерт по 

регулаторна и договорна дейност“ и „началник на язовирен район“. 
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7. Относно изпълнението на Раздел IV от наредбата, се установи че Операторът не 

води дневник за обученията по чл.18,ал.4., но въвежда преминалите обучения в 

трудовите досиета на служителите. 

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. 

- сключи договор с предприятие, доставчик на услуга, за поддържане на 

интернет страници, като страницата трябва да регистрира постъпилите 

жалби молби и сигнали с входящ номер. 

- довърши Регистър на активи, който съдържа вида на актива, годината на 

въвеждане в експлоатация, техническите параметри и др. по чл.7, ал.4,т.1 

- назначи лице на длъжност „главен енергетик“, което да отговаря на 

изискванията на чл.12 

- назначи лице на длъжност „началник пречистване“, което да отговаря на 

изискванията на чл.14 

- 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 

Докладът беше изпратен на „ВиК“ЕООД,гр.Ямбол за становище. 

 

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ/п/ 

Председател на ,,Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от ,,ВиК’’ ЕООД-Ямбол’’          


