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УТВЪРДИЛ: /П/ 

 

ЛЮДМИЛА ИЛИЕВА 
Председател на асоциаиция по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от     

„ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Tърново 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД,  

гр. Велико Търново за 2021 г. 
 

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

канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново, през 2021 година организира своята 

дейност съобразно действащата нормативна уредба. Настоящият отчет за дейността е 

изготвен в изпълнение на чл.16, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация(ПОДАВиК). 

През 2021 година бяха направени две смени на заемащият длъжността Областен 

управител  на административната област, който съгласно чл.198в, ал.3, т.2 от Закона за 

водите е и председател на Асоциацията по ВиК. Първата промяна е направена с 

решение № 362 на Министерски съвет от 16 април 2021 год., с която г-жа Детелина 

Борисова е назначена за временно изпълняващ длъжността Областен управител на 

Област Велико Търново. Втората промяна е направена съгласно решение № 421 на 

Министерски съвет от 20 май 2021 год. и г-н Георги Гугучков е назначен за Областен 

управител на област Велико Търново. 

 През отчетния период, са проведени три заседания на общото събрание на 

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

канализация Йовковци“  ООД, гр. Велико Търново – едно редовно и две извънредни, 

съгласно чл. 9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК). 

На основание чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, редовното заседание бе проведено на 

11.03.2021 г., на което се приеха годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2020 
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г., отчета за изпълнение на бюджета за 2020 г., бюджета на Асоциацията за 2021 г., 

както и решение за одобряване на Подробна инвестиционна програма на ВиК 

оператора, за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и 

публична общинска собственост през 2021 г. 

Първото извънредно заседание беше проведено на 13.07.2021 г., на което Общото 

събрание на АВиК – Велико Търново, прие решения по двете точки от дневния ред, с 

които не съгласува Проект на Договор за възмездно доставяне на водни количества за 

питейно – битови нужди, чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на 

водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново в качеството на ДОСТАВЧИК, и 

„ВиК“ ООД – гр. Габрово в качеството на ПОЛЗВАТЕЛ по т.1 и Бизнес план за 

развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико 

Търново като ВиК оператор за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г., по т.2. 

Второто извънредно заседание бе проведено на 09.09.2021 г., на което Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново, на основание 

чл.20, ал.3 от ПОДАВиК, прие препоръчителен размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията по ВиК за 2022 г., в размер на 27 000 /двадесет и седем 

хиляди/ лева. 

С покана с изх.№ АВК-ВТ-389/29.11.2021 г., председателят на Асоциацията по 

ВиК е свикал извънредно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 

07.01.2022 г. Съгласно обявения дневен ред е предвидено да се вземат решeния относно 

съгласуването на Проект на Договор за възмездно доставяне на водни количества за 

питейно – битови нужди, чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на 

водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново в качеството на ДОСТАВЧИК, и 

„ВиК“ ООД – гр. Габрово в качеството на ПОЛЗВАТЕЛ по т.1 и на Бизнес план за 

развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико 

Търново като ВиК оператор за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г., по т.2.  

Главният секретар и ВиК експерта взеха участие в работна среща, проведена при 

дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка, организирана от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, която беше проведена на 



АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. 062/600 127, e-mail: vtavik@abv.bg 

http://www.vt. government.bg, раздел „Асоциаиция ВиК“ 

      Страница 3 от 7 

21.01.2021 г. Бяха обсъдени промените на обнародвания в бр.3 на Държавен вестник от 

12.01.2021 г. Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.  

Със заповед на председателя на АВиК беше сформирана комисия със задача да 

извърши планова проверка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, относно 

изпълнението на Наредбата за изискванията и критериите на ВиК операторите и за 

квалификацията на персонала им /Наредбата/. Съобразно заповед на Министъра на 

здравеопазването за удължаване на противоепидемичните мерки до 30.04.2021 г., 

проверката беше извършена неприсъствено. Операторът предостави писмено 

необходимата доказващата документация, поискана по надлежния ред. Проверката е 

извършена в предварително зададения срок и на 22.03.2021 г. бе съставен констативен 

протокол, в който е описано изпълнението на критериите от Наредбата по 5 

компонента. Председателя на Асоциацията е уведомен писмено с Доклад за резултатите 

от нея. Посочено е, че откритите нарушения са констатирани и при извършената 

проверка през 2020 г., като няма данни ВиК операторът да е предприел действия по 

тяхното отстраняване. Съгласно нормативната уредба, Асоциацията по ВиК няма 

правомощия да прави предписания и да налага санкции при установяване на нарушения 

при извършване на проверките по Наредбата. 

Главният секретар и ВиК експерта бяха включени в комисия, сформирана със 

заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, в изпълнение на 

разпореждане от Върховна административна прокуратура (ВАП), да се извърши 

проверка касаеща изнесени обстоятелства от жителите на с.Драганово, общ.Горна 

Оряховица, обл. Велико Търново. Комисията беше сформирана за периода от 

24.03.2021 г. до 21.04.2021 г. Бяха проведени няколко работни срещи за преглед на 

представената информация и обсъждане на конкретни действия. Проверката протече в 

две направления – по документи и на място. Изиска се необходимата документация от 

„ВиК Йовковци“ ООД. Бяха извършени две проверки на място – една в с.Драганово и 

една в сградата на управление на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново. 

Комисията проведе още няколко дистанционни срещи за обобщаване на събраната 

информация и направените изводи. Проверката приключи с изготвяне в зададения срок 

на протокол до Министъра на регионалото развитие и благоустройството. 
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Министерство на регионалото развитие и благоустройството /МРРБ/ стартира 

процедура по изработването на регионали прединвестиционни проучвания за 

водоснабдяване и канализация от ДЗЗД „РПИП ИНФРАСТРУКТУРА“ /ДЗЗД/. 

Главният секрета и ВиК експерта на 17.06.2021 г. проведоха среща с представители на 

дружеството, на която беше обсъдено сътрудничестовото между АВиК и ДЗЗД. 

Служителите на Асоциацията оказаха пълно съдействие на ДЗЗД като предоставиха 

необходимата информация и документация, с която разполагат и е свързана с предмета 

на сключения между МРРБ и ДЗЗД договор. 

По повод на жалба от жители живеещи в с.Самоводене, Областният управител и 

председател на АВиК, ВиК експерта и главният секретар на 22.07.2021 г. извършиха 

проверка на място. Проведе се среща с част от жалбоподателите, които обясниха, че до 

къщите, намиращи се във високата част на селото не достига вода, поради недостатъчно 

налягане. ВиК експерта изрази несъгласие с даденото предложение от ВиК оператора за 

реконструкция на част от водопреносната мрежа с цел решаване на проблема. Няколко 

дни по-късно, служители на „ВиК Йовкоци“ ООД, откриха и отстраниха запушване на 

уличен водопровод, с което налягането в мрежата се нормализира. 

Поради подаден сигнал за дългогодишен проблем, свързан с нарушено 

водоподаване за с.Ресен, област Велико Търново в периода от юни 2021 до ноември 

2021 г. бяха проведени редица срещи между представители на: Инициативен комитет 

с.Ресен, Областен управител на област Велико Търново, Асоциация по ВиК, Община 

Велико Търново, Кмета на с.Ресен и „ВиК Йовковци“ ООД.  По предложение на АВиК 

– Велико Търново, беше изпратено писмо до Министерство на околната среда и водите 

с искане за съгласие относно подаване на вода за питейно-битови нужди към селото от 

хидровъзел „Йовковци“. След получаване на съгласието, Община Велико Търново 

възложи изготвянето на идеен проект. 

Във връзка с постъпила жалба, относно наводняване на частен имот намиращ се в 

гр. Елена, ВиК експерта и Главния секретар на 11.06.2021 г. извършиха проверка на 

място. 

През отчетния период Асоциация по ВиК – Велико Търново е наложила 

неустойка на „ВиК Йовковци“ ООД, в размер на общо 2 000 (две хиляди) лева, съгласно 

клаузите на сключения между двете страни Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 
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канализационни услуги.  Поради неизпълнение на чл.4.2(в), съгласно който операторът 

се задължава да изготви регистър на всички активи и на спомагателната 

инфраструктура и да осигури на АВиК постоянен достъп до данните съдържащи се в 

този регистър е наложена неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева. Съгласно чл.5.2(а) 

операторът е отговорен за постигане на дългосрочните и годишни нива на Договорните 

показатели за качестов, посочени в Приложение II. Поради неизпълнение на заложения 

показател за качество „% измерени точки на водовземане“, наложената неустойка е в 

размер на 1 000 (хиляда) лева. 

Главният секретар е назначен на пълно работно време. През отчетния период е 

организирал провеждането на заседанията на Общото събрание на АВиК. Изготвил е 

поканите с дневния ред и писмените материали за събранието до членовете на 

Асоциацията. Съгласувал е с финансовия експерт и ВиК експерта, необходимостта от 

изготвянето на документи, съгласно техните компетенции. Изготвил е исканията за 

мандат, относно позицията на държавата по точките от дневния ред до министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и до министъра на околната среда и 

водите. Проверил е за наличието на изискуемия кворум, за провеждане на заседанията, 

като е изготвил списъците на присъстващите и списъци с получените документи, при 

неприсъствени заседания. Преброил е гласовете и резултатите от гласуването. Изготвил 

е протоколите от проведените заседания и е изпратил копия до председателите на 

общинските съвети, кметовете на общините-членове на АВиК, министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, 

КЕВР и „ВиК Йовковци“ ООД. Осигурил е публикуване в срок на всички материали от 

събранията и документация, които подлежат на обявяване на интернет страницата на 

Областна администрация – Велико Търново, съгласно разписаните норми. Изготвил е 

проект на годишния отчет за дейността на асоциацията за предходната година. 

Изготвил и подал до Агенция по вписванията и Уникредит булбанк документите, 

свързани със смените на председателя на Асоциацията. Изготвил е напомнителни 

писма до ВиК оператора, за изтичащите срокове, свързани с изпълнение на договорни 

задължения. Уведомил е с доклад, председателя на АВиК за констатираното 

неизпълнение на задължения по Договора, от страна на „ВиК Йовковци“ ООД и е 

направил мотивирано предложение за предявяване на неустойката. Изготвил и 

придвижил необходимата документация свързана с налагане на неустойката и е 
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изпратил уведомителни писма до всички членове на АВиК. Организирал е воденето и 

съхранението на всички документи, изготвяни във връзка с дейността на Асоциацията. 

Окомплектовал и подготвил за изпращане изходящите писма. Изготвил е допълнителни 

споразумения към трудовите договори на служителите, заповеди за ползване на отпуск, 

за сформиране на комисии и др., доклади и предложения до председателя на АВиК. 

Поддържа регистър на подадените предложения и сигнали. Изготвил е заявки до 

председателя, при установяване и сигнализиране от другите служители на недостиг в  

материално-техническата база и е осигурил нейното снабдяване. Следил е за спазване 

на всички срокове, касаещи дейността на Асоциацията. Осъществил е комуникация с 

държавни органи, администрации, институции, фирми и служители от други АВиК по 

възникнали въпроси с процеса на работа и с цел тяхното изясняване и отстраняване.  

ВиК експертът е назначен на непълно работно време. Координирал е действията 

на заинтересованите страни, свързани с изградените от собствениците ВиК активи, 

приемани от Асоциацията за управление. Изискал и проверил наличието на 

необходимата придружаваща документация за всеки публичен ВиК актив. Изготвил е 

уведомления до ВиК оператора и е контролирал спазването на всички нормативни 

разпоредби за предаване на ВиК активите за стопанисване, поддържане и експлоатация. 

Изготвил е писма във връзка с изпълнението на проекта относно регионални 

прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация. Участвал е в 

комисии за изготвяне на констативни протоколи, относно годността за предаване на 

публичните собственици, на изградените от ВиК оператора, активи през годината. 

Изготвил е становища до общините направили запитване, във връзка с проектирането, 

изграждането и поддържането и възможността за целево финансиране на ВиК обекти. 

По повод на жалби от потребители е извършил проверки и осъществил кореспонденция 

с всички компетентни институции. Обобщил е получената информация и е изготвил 

отговор до жалбоподателите. Изготвил е писма до други институции, които са от 

неговата компетентност. Поддържал е регистър на всички ВиК проекти на обособената 

територия, финансирани от фондове на Европейския съюз. Следил е за правилното 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите, предмет на договора с ВиК 

оператора.  

Финансовият експерт е назначен на непълно работно време. Ежемесечно е 

изготвял ведомости за работни заплати на тримата щатни служители, както и сметки за 
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изплатени суми на лицата по извън трудови правоотношения. Подготвил е  

разплащания на месечните задължения, чрез електронно банкиране. Изготвил е отчет за 

изпълнението на бюджета за предходната година.  

През отчетния период са сключени граждански договори, за различни услуги.  

На 04.01.2021 г. е сключен един граждански договор за ползване услугите на 

хигиенист за срок от три месеца. Извършвано е цялостно почистване и дезинфекция на 

прилежащите административни помещения и общи части в сградата.  

На всяко тримесечие е сключван граждански договор за ползване на услугите по 

водене на деловоден регистър. Извършено е завеждане на входяща, изходяща и 

вътрешна поща, воден е деловодния регистър на Асоциацията. 

Председателят и служителите на АВиК-В.Търново поддържат добри контакти с 

държавни органи и институции, както и с трети юридически и физически лица, имащи 

отношение към дейността на ВиК. Поддържа се добра комуникация със служители на 

ВиК оператора и на асоциациите от другите обособени територии, с оглед споделяне на 

мнения и добра практика. АВиК-В.Търново прави всичко възможно за да защити 

интереса на своите членове. 

 

 


