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Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ДО
Г-Н МИТКО СТАЙКОВ
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ТЪРГОВИЩЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК НА
ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД ГР.
ТЪРГОВИЩЕ
ул. „Стефан Караджа“ № 2
гр. Търговище 7700

Относно: Сигнал № 11683/2020 г. до омбудсмана на Република България
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АВРАМОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАЙКОВ,
До омбудсмана постъпи сигнал от жители на гр. Омуртаг по повод изключително
тежкия режим на водоподаване в населеното място.
Посочват, че гр. Омуртаг от десетки години е с режимно водоподаване, но никога
вода не се е доставяла до потребителите толкова рядко, колкото през последните
месеци – веднъж в седмица, само за няколко часа.
В условията на пандемия от коронавирус липсата на вода поставя в риск здравето и
живота им.
При направена справка на електронната страница на ВиК оператора бе установено,
че за гр. Омуртаг от 02.11.2020 г. до изготвянето и изпълнението на проект за "воден
цикъл" на силно амортизираната вътрешна водопроводна мрежа е обявено режимно
водоподаване, както следва: събота - 3 часа/през 21 часа - едната част на града; неделя
- 3 часа / през 21 часа - едната част на града. В някои села в община Омуртаг пък вода
въобще не се подава.
Безпокойство буди фактът, че няма конкретизирани срокове, в които се очаква да
бъдат реализирани дейностите по рехабилитацията на водоснабдителната мрежа.
Подаването на вода само веднъж в седмицата (за няколко часа), а на места и
липсата на вода, създава риск за развитието и разпространението както на COVID-19,
така и на други зарази.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ), държавната политика,
свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация
на водностопанските системи и съоръжения, се осъществява от министъра на
регионалното развитие и благоустройството - за водоснабдителни и канализационни
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системи и съоръжения на населените места и за предпазване от вредното въздействие
на водите в границите на населените места.
От друга страна и „ВиК“ ООД гр. Търговище е 51 % държавна собственост, с
принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Освен това, съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, когато собствеността на ВиК системите в
границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или
между няколко общини, какъвто е случаят с „ВиК“ ООД гр. Търговище, управлението
на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК (АВиК). Съгласно чл. 42, ал. 1
от Правилника за организация на дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, АВиК контролира изпълнението на задълженията на ВиК операторите,
свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на активите,
реализирането на инвестиционната програма, изпълнението на договорните
показатели за качество, както и другите задължения, предвидени в договора с ВиК
оператора.
С оглед на изложеното и на основание Закона за омбудсмана се обръщам към Вас с
препоръка – своевременно да бъдат предложени и реализирани варианти, които да
гарантират подобряване качеството на водоснабдителната услуга в гр. Омуртаг и
региона.
В законоустановения 14-дневен срок очаквам да ме уведомите за планираните
мерки по проблема, както и сроковете за тяхната реализация.

С уважение,

ДОЦ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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