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       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Позиция и мандат за 

провеждане на извънредно заседание на Общото 

събрание на „Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Хасково“ 

Докл.: инж. Тодор Милев – Зам. - Кмет на Община 

Любимец 
   

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 93 

 

на ОбС, прието с протокол  № 9 от 29.05.2020 година 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал.3 и ал.5, чл. 198в, ал.4, т.5 и чл. 198м, ал.2, 

от Закона за водите, чл.10, ал.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни 

услуги,  чл. 27, ал.2 и ал.3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и 

канализационни услуги, 
 

 Общински съвет Любимец  

 

Р Е Ш И: 

 

   І. Общински Съвет Любимец изразява следната позиция: 

   Дава мандат на представителя на Община Любимец в Общо събрание на „Асоциация по ВиК 

Хасково” да гласува против /отрицателно/ представения за съгласуване Бизнес план за развитието на 

дейността  на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково за периода  2017-2021 г., поради 

несъответствието му с Регионалния генерален план на обособенатa територия за предоставяне на 

ВиК услуги, инвестиционните програми към него и Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, с мотиви подробно 

описани в писмено Становище /Приложение №1/, неразделна част от настоящото решение. 

   ІІ. Предлага Асоциация по ВиК Хасково да върне за доработка и привеждане в съответствие с  

нормативните документи /Закона за водите, Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите 

/НРКВКУ/ и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г./  Бизнес плана 

за развитието на дейността  на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково. 

 

 

 

 
 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                            / М.Станкова/ 

МС/МБ                                                              
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Към Решение № 93 

прието с Протокол № 9 от 29.05.2020 г., 

на Общински съвет Любимец 

 

СТАНОВИЩЕ 

на 

Община Любимец по Бизнес план за развитието на дейността  на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД Хасково за периода  2017-2021 г. 

 

Съгласно разпоредбите на Закона за водите, Наредба за регулиране на качеството на ВиК 

услугите /НРКВКУ/ и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., 

приети от КЕВР, Бизнес плана за развитието на дейността  на Вик дружеството трябва да 

отговаря на определени условия и да съответства на нормативните документи 

 

Съответствие с нормативните документи във връзка с изработването на бизнес плановете 

І. Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията 

на Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 

г.) и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., приети от КЕВР с 

решение по т. 2 от Протокол № 76/19.04.2016 г. 

ІІ. Съгласно разпоредбата на чл. 198м, ал.1 от Закона за водите, ВиК операторът 
изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните 
генерални планове и генералните планове на агломерации. 

- Връзката на бизнес плана с регионалния генерален план на обособенатa територия за 
предоставяне на ВиК услуги  

Връзката на представения за съгласуване Бизнес план с регионалния генерален план на 

обособенатa територия е изразена само с едно изречение, а именно: 

- Настоящият Бизнес план взема под внимание прогнозите, заключенията и препоръките на 

Регионалният генерален план. 

Липсва оценка на съществуващата ситуация на водоснабдителните и канализационни системи. 

Няма извършен анализ за необходимостта от извършване на конкретни инвестиции, съгласно 

инвестиционните програми към РГП, за подобряване на дейността и ефективността на ВиК 

оператора.  

ІІІ. Съгласно разпоредбата на чл. 198м, ал.2 от Закона за водите, Бизнес планът на съответния 

ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие 

с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по 

ВиК или общинският съвет го връща за доработка с мотивирано становище и указания. 

- Връзка на бизнес плана с показателите за качество, които са предвидени в договора с 

възложителя на вик услугите   

ІV. Съгласно Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и допълнителното 

споразумение към него, са договорени следните показатели за качество 

 

1. Неотчетени водни количества (%) 

Показател 

Базова 

стойност 

(БС) 

Целеви нива по години от 

договора 

Година 

5 

Година 

10 

Година 

15 

Загуби на вода 

(неинкасирано 

количество вода 

спрямо подаденото на 

49,75% към 

31 декември 

2014 г. 

БС - 

1% 

БС + 

2,2% 
50,95% 
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вход на 

водоснабдителната 

система) 

Връзката на представения за съгласуване Бизнес план /Приложение 2, Справка 3 - Показатели 

за качество ПК4б/ с този показател не съответства на заложените стойности в договора, а 

именно: 

- Към Година 5, т.е. 2021 г., загубите на вода трябва да се понижат с 1% спрямо базовата 

стойност /49,75% към 31 декември 2014 г./, а всъщност се увеличават до 50,35%   

2. Измерване на водните количества на ниво водоизточник 

Показател Целево ниво 

% измерени 

точки на 

водовземане 

До края на 3-та година от договора да бъдат обхванати 

100% от водоизточниците с дебит над 1 л/сек.. В рамките на 

периода на договора измервателните уреди следва да бъдат 

поддържани в изправност 

 

Връзката на представения за съгласуване Бизнес план /Приложение 2, Справка 2 - Променливи/ 

с този показател не съответства със заложените стойности в договора, а именно: 

- До края на 3-та година от договора, т.е. 2019 г., да бъдат обхванати 100%  /410 бр./ от 

водоизточниците с дебит над 1 л/сек., а всъщност в Приложение 2, Справка 2 – Променливи – 

Измерване – Дял на водните количества на вход ВС са заложени  30%  /123 бр./ за 2019 г., 32%  

/133 бр./ за 2020 г. и 51%  /231 бр./ за 2021 г. 

 

3. Ефективност на търговското измерване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Връзката на представения за съгласуване Бизнес план /Приложение 2, Справка 2 - Променливи/ 

с този показател не съответства със заложените стойности в договора, а именно: 

- До края на Година 4, т.е. 2020 г., 100% от СВО-та да бъдат включени в регистър, а всъщност 

такъв регистър все още няма. 

 

4. Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разход спрямо оперативни 

приходи 

Показател 

Базова 

стойност 

(БС) 

Целеви нива по години от 

договора 

Година 

5 

Година 

10 

Година 

15 

Оперативен показател 

- % на 

експлоатационни 

разходи спрямо 

приходи от оперативна 

94,80 % 

към 31 

декември 

2014 г. 

БС - 

2% 

БС - 

4% 
88% 

Показател 

Целеви нива по години от 

договора 

Година 

4 

Година 

6 
Година 8 

% от СВО-та включени в регистър 100% - - 

% от всички СВО-та оборудвани с 

водомери в срок на метрологична 

годност 

- - 80% 

% от СВО-та с измерена консумация 

над 100 м3/месец,  оборудвани с 

водомери в срок на метрологична 

годност  

- 95% - 
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дейност. 

Експлоатационните 

разходи включват 

всички разходи с 

изключение на разходи 

за амортизации и 

обезценки и разходи за 

провизии. 

 

Връзката на представения за съгласуване Бизнес план /Приложение 2, Справка 2 - Променливи/ 

с този показател не съответства със заложените стойности в договора, а именно: 

- Към Година 5, т.е. 2021 г., Оперативен показател - % на експлоатационни разходи спрямо 

приходи от оперативна дейност трябва да се понижи с 2% спрямо базовата стойност /94,80% към 

31 декември 2014 г./, а всъщност се увеличава до 94,97% за 2021 г.  

 

5. Ефективност обслужване на клиенти – срок за отговор на клиентски въпроси 

Показател Целево ниво 

Срок за отговор на 

постъпили въпроси 

от клиенти 

95% от въпросите и жалбите постъпили от клиенти 

(писмени, онлайн, телефонни) да получават отговор в 

рамките на 14 дни. 

Връзката на представения за съгласуване Бизнес план /Приложение 2, Справка 3 - Показатели 

за качество ПК13/ с този показател съответства със заложените стойности в договора. 

 

6. Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател) 

Показател Срок за изпълнение 

Създаване на регистър на 

активи 

Съгласно чл.8.2 от ДОПЪЛНИТЕЛНО 

СПОРАЗУМЕНИЕ №1 към Договор от 

14.04.2016 г. 

Дефиниране на критични 

активи 
В срок от 4 години от началото на договора 

Оценка на състоянието на 

критичните  
В срок от 4 години от началото на договора 

Оценка на състоянието на 

всички активи 
В срок от 4 години от началото на договора 

Връзката на представения за съгласуване Бизнес план с този показател също не съответства на 

заложените срокове в договора, а именно: в срок от 4 години от началото на договора  

 

 

Настоящото писмено Становище /Приложение №1/ е неразделна част от Решение № 93, прието с 

Протокол №9 от 29.05.2020 г., на Общински съвет Любимец 
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