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 Професионално усъвършенстване на учениците в 
реална работна среда; 

 Повишаване на креативността и предприемчивостта 
на младите хора; 

 Постигане на бъдещи високи нива на заетост; 

 Приемственост между двата компонента на проекта 
за учениците, включени в компонент „Ученически 
практики“. 
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Ученици 10 ученика 
от XI„а“клас 
(2-рагрупа) 



През 1961 г. окръжните дирекции прерастват в 
Държавни Предприятия "Водоснабдяване и 
канализация", като клонове на СД "В и К" София. 

Развитието на водоснабдяването в район Кърджали се 
обуславя от природните и демографски дадености. 
Теренът е планински, силно пресечен, с ярко изразени 
ерозийни процеси. Климатът е - сухо лято и мека 
зима, Всичко това го предопределя като беден на 
подземни води. Тези природни дадености се 
съпътствуват и с големият брой населени места, 
пръснати по махали из планината. 



До 1925 г. основни водоизточници в района са били 
местните чешми, по-малко кладенци, и най-
разпространените "вриз-чешми". 

От 1925 до 1970 г. се изграждат главно гравитачни 
водопроводи. 
Поставя се началото на централното водоснабдяване 
с помпени станции в Кърджали, Момчилград, Ардино и 
Крумовград. 
След 1970 г. се изграждат групови водоснабдителни 
системи покрай терасите на реките, които 
водоснабдяват от 10 до 20 селища. 

 



След 1980 г. е изграден язовир "Боровица" заедно с 
пречиствателна стнция за питейниа вода, с 
предназначение да водоснабди общините Кърджали, 
Момчилград и Черноочене. 

През 1989 г. висшестоящата организация е 
разформирована и предприятието работи в 
условията на Указ 56 до излизането на ПМС 
176/05.09.1991 година. 

Предмет на дейност на дружеството е подържане и 
експлоатация на водоснабдителни и канализационни 
системи, водоснабдителни язовири, пречиствателни 
станции и вътрешноселищни водопроводни и 
канализационни мрежи. 

На 02.07.1997 г. Дружеството се пререгистрира от ЕООД 
на  В и К  ООД  Кърджали. 

 










