АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ТЪРГОВИЩЕ
ПРОТОКОЛ
№ 14/04.12.2018 г.
Днес, 04.12.2018 г. (вторник) от 14:00 часа в пресцентъра на Областна
администрация Търговище се проведе извънредно заседание на общото събрание на
Асоциацията по водоснобдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. То се свика на основание чл. 198в,
ал. 6 от Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВИК/.
На основание чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от ПОДАВИК се изготви списък на присъстващите
с право на глас. Извърши се регистрация чрез упоменатия списък и проверка за наличието
на необходимия кворум за провеждане на заседанието.
На заседанието присъстват следните представители на държавата и общините, със
съответния мандат:
г-н Митко Стайков - Областен управител на област Търговище и Председател на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Търговище.
инж. Митко Панайотов – Заместник-кмет на Община Търговище
г-н Георги Георгиев – Председател на Общински съвет гр. Попово
г-н Юнал Османов – Заместник-кмет на Община Омуртаг
г-н Лютфи Рюстемов – Кмет на Община Опака
г-н Хайредин Мехмедов – Кмет на Община Антоново
Наличието на мандат се установи както следва:
- г-н Митко Стайков – представлява държавата съгласно Пълномощно №26-00760/03.12.2018 г. на Министъра на околната среда и водите и Решение №РД-02-141243/29.11.2018 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството,
притежавайки 35.00 % от всички гласове.
- инж. Митко Панайотов – представлява Община Търговище съгласно Решение №
7 по Протокол № 44/29.11.2018 г. на Общински съвет Търговище, като има 30.81 % участие
в разпределението на гласовете.
- г-н Георги Георгиев – представлява Община Попово съгласно Решение № 466 по
Протокол № 37/29.11.2018 г., като има 15.48 % участие в разпределението на гласовете.
- г-н Юнал Османов - представлява Община Омуртаг съгласно Решение № 426 по
Протокол №50/29.11.2018 г. на Общински съвет – Омуртаг, като има 11.76 % участие в
разпределението на гласовете.
- г-н Лютфи Рюстемов – представлява Община Опака съгласно Решение № 319 по
Протокол № 38/30.11.2018 г. като има 3.58 % участие в разпределението на гласовете.
- Хайредин Мехмедов – представлява Община Антоново, съгласно решение № 366
по протокол №45/29.11.2018 г. на Общински съвет – Антоново, като има 3.37 % участие в
разпределението на гласовете.
На заседанието присъстват още:
инж. Явор Миланов – Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Търговище
- Ана Петрова – главен секретар в Асоциация по ВиК – Търговище.
- Пламен Тодоров - финансов експерт в Асоциация по ВиК – Търговище.
- г-н Панайот Димитров – Заместник областен управител на област Търговище
- г-н Марин Бъчваров – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация“
ООД, гр. Търговище
- инж. Красимир Неделчев – главен инженер на
„Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Търговище
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-

г-жа Мерал Ахмедова – главен счетоводител на Община Омуртаг

След като се запозна с резултатите за присъствието и наличието на мандати, г-н
Митко Стайков съобщи, че в залата присъстват като мандатоносители представителят на
държавата и представителите на петте общини, което прави заседанието редовно по
смисъла на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите и го обяви за открито.
Г-н Стайков информира, че заседанието на общото събрание е открито за
представители на средствата за масова информация и обществеността.
Председателят уточни, че пълномощните и решенията на Общинските съвети са
неразделна част от настоящия протокол. Приветства участниците и напомни, че съгласно
чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите решенията на общото събрание на Асоциацията по ВиК
се взимат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите, с изключение на
решенията за промяна в границите на обособената територия, които се приемат с
единодушие.
Г-н Стайков уточни, че съгласно изискването на текста на чл. 12, ал. 8 и чл. 46, ал. 1,
т. 2 от ПОДАВИК протоколист на извънредното заседание е Ана Петрова – главен
секретар на Асоциацията по ВиК Търговище. Подложи на гласуване предложението
преброител на кворума и гласовете да бъде г-н Пламен Тодоров – финансов експерт на
Асоциацията по ВиК Търговище, предвид възможността на чл. 12, ал. 8 от ПОДАВИК. С
пълно единодушие от гласовете на членовете се прие съответното предложение.
Г-н Стайков допълни още, че в изпълнение на чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от ПОДАВИК, с
покана изх. № АВиК-01-4/02.11.2018 г., проектът на дневен ред е предоставен на хартиен
носител, както и е изпратен на електронните пощи на членовете на Асоциацията.
Писмените материали свързани с него са изпратени на електронните пощи на членовете на
Асоциацията, съгласно чл. 10, ал. 6 от ПОДАВИК. Припомни, че с писмо с изх. № АВиК01-4-3/ 13.11.2018 г. допълнително е изпратено предложение за включване на нови точки в
дневния ред, съгласно чл. 11 от ПОДАВИК. Отбеляза, че в срока по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от
ПОДАВИК не са постъпили искания от членовете на Асоциацията за включване на
допълнителни други точки в дневния ред.
Председателят на Асоциацията по ВиК предложи следния дневен ред:
1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище за 2019 г. в размер на
20 000.00 лв., на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВИК.
2. Приемане на решение за отпадане на Община Попово от Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.
Търговище.
3. Приемане на решение, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, за
сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане
и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги, сключен на 22.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г., между
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Търговище и
ВиК ООД, гр. Търговище и упълномощаване на Председателя на Асоциацията по ВиК
Търговище да го подпише от името на Асоциацията.
4. Съгласуване на проект на Бизнес план за развитието и дейността
на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторния период 2017-2021 г.,
с включени територии на общините Попово и Опака, на основание чл. 198в, ал.4, т. 5 от
Закона за водите.
5. Разни.
Преди да бъде подложен на гласуване дневния ред думата взе Заместник-кметът на
Община Търговище – инж. Митко Панайотов. Той съобщи на присъстващите, че Общински
съвет е взел решение именно тази точка, касаеща съгласуването на проект на Бизнес план
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да отпадне от дневния ред на настоящото заседание. Инж. Панайотов сподели, че мотивите
за това решение са, че така предложения Бизнес план не е съгласуван предварително с
Община Търговище и се предлага да се създаде работна група, включваща представители
от ВиК оператор, Общини и Асоциация по ВиК Търговище. Инж. Панайотов допълни още,
че задачата на тази група следва да бъде разглеждане на предложения проект на Бизнес
план и изработване на приемлив за всички страни вариант, който да се внесе за следващо
заседание на общото събрание на Асоциацията. Инж. Панайотов помоли предложението за
отпадане на т. 4 от дневния ред да се подложи на гласуване.
Непосредствено след изказването на инж. Панайотов думата пожела да вземе г-н
Георги Георгиев – Председател на Общински съвет Попово. Той отправи искане за промяна
в последователността на точките от дневния ред. Предложи т. 2 да мине като първа точка,
съответно т.1 да стане втора точка. Заяви, че няма мандат да гласува по нито една точка от
дневния ред, освен по тази, която касае отпадането на Община Попово от Асоциация по
ВиК Търговище. Изрази мнение, че е по-целесъобразно да се приеме промяна в
последователността на точките от дневния ред, предвид решението на Общински съвет
Попово ( Решение № 461 по Протокол № 36/25.10.2018 г.) за отделяне на Община Попово
от Асоциация по ВиК Търговище и присъединяването й в Асоциация по ВиК Разград.
Г-н Стайков не се съгласи с отправеното искане и мотиви на г-н Георгиев.
Председателят прочете дословно текста от предоставеното от г-н Георгиев решение на
Общински съвет Попово (Решение № 466 по Протокол № 37/29.11.2018 г.) Напомни на г-н
Георгиев, че именно той го е подписал, в качеството му на Председател на Общински съвет
Попово.
Г-н Георгиев осведоми, че има настъпили процедурни промени след цитираното от
г-н Стайков решение на Общински съвет Попово. Той информира, че има подадена искова
молба от г-н Веселинов ( Кмет но Община Попово) за анулиране на решение на Общински
съвет Попово по повод отпадането на Общината от Асоциация Разград и присъединяването
на същата към Асоциация по ВиК Търговище.
Г-н Стайков изрази категорично мнение, че това обстоятелство няма нищо общо с
настоящото заседание. Председателят уточни, че към момента в Асоциацията по ВиК
Търговище не е постъпило уведомление, че Кметът на Община Попово е завел иск.
Допълни още, че има внесено в настоящото заседание решение на Общински съвет
Попово, с което именно г-н Георгиев е упълномощен да гласува по всички точки от
дневния ред.
Председателят на Асоциацията предложи да се подложат на гласуване отправените
искания от инж. Панайотов и от г-н Георгиев, съгласно чл. 11, ал. 4 от ПОДАВИК.
Г-н Стайков подложи на гласуване предложението на инж. Панайотов за отпадане
на т. 4 /Съгласуване на проект на Бизнес план за развитието и дейността на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторния период 2017-2021 г.,
с включени територии на общините Попово и Опака, на основание чл. 198в, ал.4, т. 5 от
Закона за водите/ от дневния ред на настоящото заседание.
Държавата представлявана от областен управител - 35 % „ПРОТИВ“.
Община Търговище - 30.81 % „ ЗА“
Община Попово – 15.48 % „ПРОТИВ“
Община Омуртаг - 11.75 % „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Община Опака – 3.58 % „ПРОТИВ“
Община Антоново – 3.37 % „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Предложението за решение не се прие, предвид липсата на единодушно решение
на всички членове на Асоциацията, съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 4 от ПОДАВИК.
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Г-н Стайков подложи на гласуване предложението на г-н Георгиев за промяна в
последователността на точките от дневния ред, а именно т. 2 да стане точка първа,
съответно т.1 да премине като точка втора.
Държавата представлявана от областен управител - 35 % „ПРОТИВ“.
Община Търговище - 30.81 % „ ПРОТИВ“
Община Попово – 15.48 % „ЗА“
Община Омуртаг - 11.75 % „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Община Опака – 3.58 % „ПРОТИВ“
Община Антоново – 3.37 % „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Предложението за решение не се прие, предвид липсата на единодушно решение
на всички членове на Асоциацията, съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 4 от ПОДАВИК.
Г-н Рюстемов – Кмет на Община Опака вметна, че дневният ред е съгласуван и с
минитерствата и счита, че не е в правомощията на членовете да правят след това промени.
Г-н Стайков уточни, че процедурата по искане за включване на допълнителни точки
в дневния ред и съответно други промени е ясно разписана в чл. 11, ал. 4 от ПОДАВИК.
Общото събрание на Асоциацията продължи работа по по първа точка от дневния
ред.
Г-н Стайков напомни на присъстващите, че съобразно разпоредбите на чл. 20, ал. 5
от ПОДАВИК, проектът на бюджет на Асоциацията, заедно с обяснителна записка е
изпратен на членовете за обсъждане с писмо изх. № АВИК-011/27.07.2018г. Той допълни
още, че предвид направени корекции по проектобюджета, същия отново е препратен с
писмо изх.№ АВИК-011/09.08.2018 г. Г-н Стайков отбеляза, че в едномесечния срок не са
направени писмени предложения за промени. Разясни на членовете, че съгласно чл. 20, ал.3,
във връзка с ал. 2 от Правилника на Асоциацията, за съставянето на проект на бюджет е
нужно Общото събрание на Асоциацията да приеме решение за препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за следващата година, който размер
влияе пряко на окончателния бюджет на Асоциацията за 2018 г. Уточни, че приетото
решение се изпраща на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, който от
своя страна включва предложението в проекта за годишен бюджет на Министерството по
чл. 69, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Допълни още, че размерът на общинските
вноски в проектобюджета на Асоциацията се определя въз основа на предложението за
препоръчителния размер на вноската на държавата и процентното съотношение на
гласовете на членовете й в Общото събрание. (чл. 20, ал. 4 от ПОДАВИК).
Г-н Стайков даде думата на представителите на общини за коментари. Такива не
последваха. Пристъпи към гласуване на предложението за решение по първа точка от
дневния ред.
Държавата представлявана от Областен управител - 35 % „ЗА“.
Община Търговище - 30.81 % „ ЗА“
Община Попово – 15.48 % „ЗА“
Община Омуртаг - 11.75 % „ ЗА“
Община Опака – 3.58 % „ЗА“
Община Антоново – 3.37 % „ЗА“
С 100 % „ЗА“ от всички с право на глас се прие следното:
РЕШЕНИЕ № 1
На основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВИК, Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище
приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище за 2019 г. да бъде 20 000.00 лв., при
условие, че същият бъде променен в съответствие с окончателния размер на вноската на
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държавата, определен след приемането на постановлението за изпълнение на държавния
бюджет за 2019 г.
Общото събрание на Асоциацията продължи работа по по втора точка от дневния
ред.
Г-н Стайков примони, че с писмо вх. № АвиК-01-3-8/02.11.2018 г. от Председателя
на Общински съвет Попово е получен препис от Решение № 461 по Протокол №
36/25.10.2018 г. за отделяне на Община Попово от обособената територия, обслужвана от
„Водонабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и присъединяването на Община
Попово към обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване- Дунав“ ЕООД, гр.
Разград. Той напомни още, че с писмо вх. № АВиК-011/04.10.2017 г. е получен от
Председателя на Общински съвет Попово препис от Решение № 311 по Протокол №
24/28.09.2017 г. на Общински съвет Попово за присъединяване на Община Попово към
Асоциация по ВиК Търговище. Г-н Стайков допълни, че преди година на извънредно
заседание на Асоциацията по ВиК на 07.12.2017 г. с Решение № 1 по Протокол № 12 е взето
единодушно решение ( съгласно изискванията на чл. 198в, ал.9 от Закона за водите) за
присъединяването на Община Попово към обособената територия, обслужвана от ВиК
Търговище. Подчерта, че в решението е ясно записано, че до започване на действията по
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на Община Попово от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще продължават да се
извършват от действащия ВиК оператор – „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград.
Г-н Стайков поясни, че промяната на границите на две обособени територии чрез
прехвърлянето на община между две асоциации все още не означава, че в същия момент
започва и фактическото предоставяне на ВиК услугите на нейната територия от новия
Оператор. Напротив, старият ВиК оператор може да продължи да обслужва потребителите
на територията на въпросната прехвърлена община за преходен период, чиято
продължителност не е нормативно определена и може да надвиши година. Председателят
отбеляза оше, че съгласно чл. 2.2 б от Договора при промяна на обособената територия
страните са съгласяват да сключат анекс към Договора, с който да уредят отношенията си
по повод тази промяна.
Г-н Стайков отново засегна темата за консоридацията и разясни, че това е процес на
окрупняване или разширяване на обхвата на териториите, на които се осъществява
поддържането на публичната водоснабдителна и канализационна инфраструктура и
предоставянето на ВиК услугите от един ВиК оператор, така че в рамките на дадена
административна област това да става за всички общини в нея. Той допълни още, че
консолидацията е препоръчана в Стратегията за развитие и управление на
водоснабдяването и канализацията, тъй като отговоря на добрите европейски практики за
повишаване на ефективността на отрасъла. Намаляването на населението, от една страна, и
увеличаващите се средства, ноебходими за поддържането на съществуващата и изграждане
на нова инфрастурктура от друга, поставят предизвикателсдтвото пред отрасъла, да се
създадат условия за реализация на т.н. „икономия на мащаб“ и предоставяне на ВиК услуги
на повече потребители, за да се генерира финансов ресурс за покриване на разходите без
прекомерно да се повишава цената на ВиК услугите. Г-н Стайков обърна внимание, че
споразумението за партньорство на България, очертаващо помощта от Европейски
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., чрез оперативни програми,
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насочва средствата за изграждане на ВиК инфраструктура в административни области, в
които услугите се предоставят от един ВиК оператор, тъй като по този начин се осигурява
ефективност и възможност за устойчиво поддържане на новите системи и съоръжения в
бъдеще. Той наблегна на факта, че Оперативна програма „ Околна среда 2014-2020“ (
одобрена с решение на ЕК на 15.06.2015 г.) се явява основен източник за финансиране на
инвестиции във ВиК отрасъла. Изискване за финансиране на проекти за ВиК
инфраструктура по тази програма е именно консолидирани райони, които се обслужват от
един ВиК оператор,въз основа на едно регионално прединвестиционно проучване и една
апликационна форма. Председателят информира присъстващите, че главният директор на
Главна дирекция Оперативна програма „ Околна среда“ в МОСВ – г-жа Валерия Калчева е
обявила какво предстои в работната програма за 2019 г. – „Подпомагане на регионалното
инвестиционно планиране в отрасъл ВиК“ – етап 2 – а именно, че в първото тримесечие на
2019 г. ще се изработват регионални
прединвестиционни проучвания за
новоконсолидираните райони, обслужвани от един ВиК оператор – област Търговище е
включена в програмата и заедно с това и подготовка за кандидатстване за бъдещо
финансиране за изграждане на ВиК инфраструктура.
Г-н Стайков съобщи, че на третото заседание на Съвета за устойчиво развитие на
отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ към МРРБ, което се е провело на 07.11.2018 г. е
станало ясно, че област Търговище, като новоконсолидирана, ще има възможност да усвои
около 100 млн. лв. за инвестиции във ВиКинфраструктурата. Подчерта, че консолидацията
е била основна цел за Асоциацията по ВиК Търговище, за да може членовете да се
възползват от тези безвъзмездни средства. Г-н Стайков информира още, че от 2019 г.
общините, които попадат в категорията от 2000 е.ж. – 10000 е.ж. също ще имат възможност
за усвояване на средства. Той наблегна, че днешното решение по тази точка е важно, тъй
като всички членове на Асоциацията се нуждаят от такива средства, за да може да се
разрешат проблемите във ВиК сектора на територията на област Търговище. Г-н Стайков
подчерта, че всичко това се прави с идеята гражданите на област Търговище да получават
качествена ВиК услуга.
Председателят на Асоциацията подчерта, че в първото тримесечие на 2019 г. МРРБ
ще сключи договор с фирма, която ще посети всяка една община на територията на област
Търговище, ще анализира ВиК инфраструктурата, ще разгледа наличните проекти и ще
отсее кои са приоритетните нужди в съответните общини. Той изрази своето категорично
мнение, че всеки един от кметовете и той като Председател на Асоциацията са отговорни
спрямо своите граждани и следва да направят всичко възможно, за да осигурят тези
средства.
Г-н Стайков наблегна на факта, че въпреки решението на Общински съвет Попово
да се отдели от Асоциация Търговище, това няма да спре реформата в отрасъла, но ще
лиши както Община Попово, така и другите общини, които са в административната област
от средства от Европейските фондове. Изрично подчерта, че тези 100 млн. лв. за
инвестиции във ВиК инфраструктурата няма да бъдат калкулирани в цената на водата. Той
допълни още, че членовете на неконсолидираните асоциации ще трябва за своя сметка, със
заеми да търсят други варианти за финансиране, като в такъв случай всички инвестиции ще
трябва да се осигуряват от приходите на ВиК услугите, което ще наложи съществено
покачване на цените.
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Председателят отново припомни, че решенията за промяна на границите на
обособената територия се приемат с единодушие , съгласно чл.198в, ал. 9 от Закона за
водите. Даде думата на представителите на общини за коментари.
Думата взе г-н Георгиев – Председател на Общински съвет Попово. Той изрази
мнение, че Община Попово се намира в една действителност, която се различава от
казаното от Председателя на Асоциацията. Г-н Георгиев подчерта, че за една година, в
която община Попово е де юре член на Асоциация по ВиК Търговище и де факто член на
Асоциация по ВиК Разград, ВиК сектора в общината е влошен значително. Г-н Георгиев
каза, че именно това е принудило администрацията да предприеме стъпката към отделянето
на община Попово от Асоциация от ВиК Търговище. Той изрази притеснение, че проблемът
с ВиК мрежата в Попово няма да се разреши в близко бъдеще. Коментира, че Закона за
водите е специален закон и предстоящото решение на Асоциацията за промяната на
границите би могло да бламира донякъде решението на Общински съвет Попово. Подчерта,
че това би било абсолютно неправилно. Той уточни, че Общински съвет е най-висш орган
на местно самоуправление и би следвало Асоциацията да се съобрази с решението му. Г-н
Георгиев сподели мнение, че гласуването в Асоциацията е формално и като такова не би
следвало да спира решението на Общински съвет. Той изтъкна още доводи, предвид които
Общински съвет е решил да отдели община Попово от Асоциация по ВиК Търговище. Г-н
Георгиев, сподели, че в проекта на Бизнес план на ВиК оператор Търговище община
Попово е игнорирана. Заедно с това той допълни, че към момента Община Попово не е
получила активите си от ВиК Разград, за да може да бъдат прехвърлени в Асоциация по
ВиК Търговище. Призова присъстващите членове на Асоциацията да се съобразят с
взетото от Общински съвет Попово решение и да дадат възможност на Община Попово да
следва избрания от нея път. Сподели, че времето ще покаже дали отпадането на Попово ще
попречи на останалите общини да развиват ВиК сектора.
Г-н Стайков определи казаното от г-н Георгиев като противоречиво спрямо действия
им по хронология. Той примони на г-н Георгиев взетото решение на Общински съвет
Попово за отделянето на общината от Асоциация Разград и присъединяването на същата
към Асоциация Търговище. Продължи с ретроспекция, като обърна внимание на решението
на Асоциация по ВиК Търговище за присъединяване на община Попово, в което ясно е
записано, че до започване на реално обслужване от ВиК Търговище на територията на
общината, същата ще се обслужва от ВиК Разград. Наблегна, че няма никаква промяна в
рамките на тази година, ВиК Разград продължава да експлоатира общината и изрази своето
недоумение спрямо нелогичните действия, претенции и решение на Кмета на Община
Попово.
Г-н Георги Георгиев репликира г-н Стайков, като каза, че от както е взето решение
от Общинския съвет за отделяне на общината от АВиК Разград система „Дунав” е спряна.
Той информира с тревога, че това е основна захранваща система за общините Попово и
Опака. Наблегна, че вече седем села са обречени на воден режим.
Г-н Стайков възрази срещу казаното.
В дебата се включи инж. Миланов – Управител на ВиК ООД Търговище. Той
информира, че неговия колега вече връчва предизвестия на работниците. Предложи на г-н
Георгиев да поиска от РЗИ проверка на качеството на водата в гр. Попово и с. Ломци. Той
съобщи, че ВиК има акредитирана лаборатория, която има по-достоверни данни от РЗИ за
качеството на водата. Изрази негативно мнение относно работата на колетага му от ВиК
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Разград и вметна, че всеки носи отговорност. Информира присъстващите, че система „
Дунав” работи два часа седмично заради с. Благоево.
Г-н Стайков обърна внимание, че основните доводи на Кмета на Община Попово на
сесия на Общински съвет са били изцяло политически. Той категорично заяви, че когато
става въпрос за подробяване на качество на ВиК услуга, чрез инвестиции, следва всеки
кмет да положи максимум усилия да реализира средства, без значение от своята
политическа идеология и пристрастност. Каза още, че една от основните задачи на всички
тях е да осигуряват на жителите си нормално водоподаване и качествена ВиК услуга.
Категорично заяви, че няма да допусне да се проусне отдадената възможност на област
Търговище да усвои безвъзмездни 100 млн. лв.
Г-н Рюстемов разясни, че спора е излишен, тъй като според него: „законовата
фактология е явна”. Наблегна, че в Закона за водите ясно е записано, че промяната на
границите, чрез отпадане или присъединяване на дадена община, става единствено чрез
единодушно решение на общото събрание. Г-н Рюстемов категорично заяви, че не бива да
се пропуска възможността общините да усвоят средства. Той каза, че в противен случай ще
трябва тези средства да се набавят от бюджета на общините или чрез заеми, което смята, че
ще бъде непосилно. Г-н Рюстемов съобщи, че не подкрепя решението на Община Попово
за отделяне от Асоциация по ВиК Търговище.
Думата взе инж. Митко Панайотов – Заместник-кмет на Община Търговище. Той
информира, че е присъствал на срещата на 07.11.2018 г. в МРРБ, заедно с представители на
други 5 новоконсолидирани Асоциации. Впечатлен е от напредъка на 14-те консолидирани
територии. Инж. Панайотов също изрази мнение, че не бива да се пропуска възможността,
която се отдава на Асоциация по ВиК Търговище. Смята, че тези безвъзмездни средства ще
допринесат за повишаване на качеството на ВиК услугата на територията на област
Търговище. Той не приема факта, че Община Попово възпрепятства консолидацията,
респективно възможността за усвояване на европейски средства.
Други коментари не последваха. Пристъпи се към гласуване на предложението за
решение по втора точка от дневния ред.
Държавата представлявана от Областен управител - 35 % „ПРОТИВ“.
Община Търговище - 30.81 % „ ПРОТИВ“
Община Попово – 15.48 % „ЗА“
Община Омуртаг - 11.75 % „ ПРОТИВ“
Община Опака – 3.58 % „ПРОТИВ“
Община Антоново – 3.37 % „ПРОТИВ“
Предложението за решение по т. 2 не се прие, предвид липсата на единодушно
решение съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, относно промяната на границите на
обособената територия.
Г-н Георгиев взе думата. Той каза, че това решение е в разрез с интересите на
Община Попово и напусна заседанието с думите: „Ние по административен път ще търсим
и сме вече заявили начини да направим така, че решението на пак казвам най-висшия орган
в местното самоуправление да стане факт и ние да излезем от Асоциация по ВиК град
Търговище”.
Общото събрание на Асоциацията продължи работа по трета точка от дневния ред.
Г-н Стайков съобщи, че съгласно чл. 2.2 б от Договора при промяна на обособената
територия страните са съгласяват да сключат анекс към Договора, с който да уредят
отношенията си по повод тази промяна. Разясни още, че сключването на Допълнително
споразумение № 1 към Договора е във връзка с промяна на границите на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, чрез
присъединяване на общините Попово и Опака. Припомни, че с решения № 1 и № 2 по
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Протокол № 12 от 07.12.2017 г. общото събрание на Асоциацията приема единодушно
решение за присъединяване на Община Попово и Община Опака към Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Търговище. Г-н Стайков напомни на присъстващите, че с писмо изх. № АвиК011/11.10.2018 г. са изпратени до тях набор от документи, удостоверяващи
кореспонденцията по повод варианта на допълнително споразумение по хронология. Каза
още, че въпросното допълнително споразумение е възложено на външни консултанти от
МРРБ. Г-н Стайков допълни ще, че в процес на работа е получено писмо от МРРБ (вх. №
АВИК-01-3-6/29.10.2018 г.) с друг вариант на допълнително споразумение, който е
изпратен на всички членове с писмо изх. № АвиК-01-3-7/ 30.10.2018 г. Председателят
информира, че този вариант е обсъден с ВиК оператора и има постигнат консенсус. Съобщи
още, че с писмо вх .№ АвиК-01-4-1/12.11.2018 г. ВиК оператора уведомява асоциацията, че
приема този вариант, в който са отразени инвестции за обща сума 10 647 хил. лв. и ще
работи по него.
Г-н Стайков даде думата на представителите на общини за коментари. Такива не
последваха. Пристъпи се към гласуване на предложението за решение по трета точка от
дневния ред.
Държавата представлявана от Областен управител - 35 % „ЗА“.
Община Търговище - 30.81 % „ ЗА“
Община Попово – 15.48 % - НАПУСНАЛ ЗАСЕДАНИЕТО
Община Омуртаг - 11.75 % „ ЗА“
Община Опака – 3.58 % „ЗА“
Община Антоново – 3.37 % „ЗА“
С 84,51 % от присъстващите с право на глас се прие следното:
РЕШЕНИЕ № 2
На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите Общото събрание на
Асоциацията по ВиК Търговище приема решение за сключване на Допълнително
споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги,
сключен на 22.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г., между Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Търговище и ВиК ООД, гр. Търговище и
упълномощава Председателя на Асоциацията по ВиК Търговище да го подпише от името на
Асоциацията.
Председателят предложи подписването на споразумението да стане непосредствено
след края на заседанието. Останалите членове на Асоциацията приеха. Информира, че
споразумението е изготвено в три еднообразни екземпляра, съответно за Асоциацията по
ВиК, ВиК оператор Търговище и МРРБ .
Общото събрание на Асоциацията продължи работа по четвърта точка от дневния
ред.
Г-н Стайков съобщи, че по препоръка на МРРБ бизнес плана за регулаторния период
2017-2021 г. на ВиК оператора се разглежда паралелно с подписването на допълнителното
споразумение в настоящото събрание. Напомни, че с писмо с вх. № АВиК-01-4-2/12.11.2018
г. от Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е предоставен за
съгласуване проект на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Търговище за периода 2017-2021 г. Г-н Стайков поясни, че съгласно
чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и чл. 6.4, буква (д) от Договора за стопанисване,
поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К
услуги (Договора), Асоциацията по ВиК съгласува бизнес плана на Оператора. Допълни
още, че правомощията на Асоциацията по съгласуване на бизнес плана на ВиК Оператора
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са ясно регламентирани в чл. 198м, ал. 2 от ЗВ и същите са свързани с предложената в
бизнес плана инвестиционна програма на ВиК Оператора. Подчерта, че компетентен орган
за утвърждаване и одобряване на цените на ВиК услугите е единствено Комисията за
енергийно и водно регулиране.(КЕВР/Комисията). Г-н Стайков съобщи на присъстващите,
че с писмо вх. №АВИК-01-3/25.10.2018 г е получил от КЕВР информация, че до момента не
им е представен сключен анекс между Асоциация по ВиК Търговище и ВиК Търговище.
Същевременно двата ВиК оператора подготвят бизнес планове, в които е отразена
настъпилата промяна в границите на обособените територии. Г-н Стайков допълни, че
Комисията установява, че и двата ВиК оператора очевидно имат различия по отношение на
песонала, който ще бъде освободен от ВиК Разград и ще бъде назначен във ВиК
Търговище. Продължи,че от Комисията са констатирани и различия, и по отношение на
водните количества, които ВиК Разград ще осигурява на ВиК Търговище за водоснабдяване
на Попово и Опака. За едни и същи аспекти, двете дружества правят различни прогнози и
допускания в проектите на своите бизнес планове. Г-н Стайков съобщи, че препоръката на
КЕВР е двете дружества да представят пред нея двустранно споразумение с договорени
стойности на посочените параметри по години за периода 2019-2021 г., което двете
дружества следва да са отразили в представените планове.
Председателят на Асоциацията даде думата на инж. Явор Миланов ( Управител на
ВиК ООД, гр. Търговище) за разяснения по цитираното писмо от КЕВР и относно проекта
на бизнес план.
Инж. Миланов информира, че в разработения бизнес план на дружеството са
включени и териториите на новоприсъединените общини – Попово и Опака. Допълни, че
данните за съответните общини са предоставени от ВиК оператор Разград. Разясни, че има
различия в числения състав, тъй като по предоставен от ВиК Разград списък към
31.03.2018 г. са отразени 70 човека. Инж. Миланов каза, че от март досега вече списъка е
намалял до 63 човека. Уточни, че това са напуснали хора и допълни, че не е изключено да
бъдат назначени нови. Той изрази своето притеснение, че дори тези 70 човека няма да са
достатъчни за работа. Управителят на дружеството информира, че неговия колега ( инж.
Иванов) от около две години обслужва район Попово само чрез мобилни групи. Каза, че в
този експлоатационен район не работят водомайстори. Инж. Миланов обобщи това, като
единия от споровете между дружествата. Той продължи разяснения относно различията по
отношение на водните количества, които ВиК Разград ще осигурява на ВиК Търговище.
Управителят съобщи, че с официално писмо е информирал Оператор Разград за обема на
водни количества от система „Дунав”, който е необходим на дружеството, за да обслужва
район Попово, а именно че искат да закупуват от тях 450 хил. кубика вода годишно. Инж.
Миланов каза: „ВиК Разград държат на 250 хил. кубика.”. Той не скри притеснението си, че
е възможно и тези 450 хил. кубика да се недостатъчни. Инж. Миланов информира, че при
нормална година количествата се увеличават заради засилените нитрати на местните
водоизточници. Допълни още, че в град Попово минималните седмични нитрати са били 60
при норма 50, а за с. Ломци каза, че са били 110, при спряна система „Дунав”.
Г-н Панайот Димитров (Заместник областен управител) попита това означава ли, че
местните водоизточници са силно нитратни.
Инж. Миланов отговори положително на въпроса и сподели, че арендаторите ръсят
амониева селитра. Той съобщи, че досега ВиК Разград са разреждали водата от местните
водоизточници и че най-вероятно ВиК Търговище ще действа също по този начин. Отново
каза, че преди седмица управителя на ВиК Разград е връчвал предизвестия на служителите.
Инж. Миланов информира, че на среща в МРРБ е задал въпрос на директора на дирекция
кой ще разреши спирането на система „Дунав”, която е съоръжение, елемент на
националната сигурност на държавата. Сподели, че му е предложено системата да бъде
обслужвана от ВиК Търговище, тъй като на дружеството в Разград не му е изгодно
финансово. Инж. Миланов подчерта, че не подкрепя този вариант.
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Г-н Стайков сподели, че за него е важно всички общини на територията на област
Търговище да имат качествено водоснабдяване и следва да се търси изход от всяка една
такава ситуация. Напомни, че и малките населени места имат алтернатива вече за
реализация на проектите си. Обобщи, че чрез съвместна работа с ВиК оператора трябва да
се докаже на новоприсъединените две общини, че не са загубили като са избрали именно
този Оператор да ги обслужва. Категорично заяви, че трябва да се направи всичко
възможно проектите на общините да бъдат реализирани.
Инж. Миланов продължи с разяснения по проекта на бизнес план. Той изрази
мнение, че Община Търговище не е съгласна със Справка № 13 от плана, конкретно цената
на водата 3.12 лв. за кубик. Управителят обърна внимание, че съгласно чл. 198м от Закона
за водите очаква мотивирано становище от Асоциацията или съответно от общините в
случай, че плана не се съгласува. Той наблегна, че инвестициите в бизнес плана са изцяло
съобразени и идентични с тези в допълнителното споразумение. Съобщи на присъстващите,
че непосредствено преди заседанието е направил експеримент с ценовия модел на плана,
като е премахнал до нула инвестициите за годините 2019, 2020, 2021 и оставил само
разходите за поддръжка на системата. Той каза, че са получават следните цени на вода за
трите години – 2.93 лв., 2.97 лв. и 3.05 лв. Инж. Миланов изрази своето съгласие да се
създаде такава работна група със задача преглед на бизнес плана, но сподели своето
недоумение какъв ще бъде резултата и кой ще прецени коя страна е права. Акцентира, че
този бизнес план неколкократно е пращан до Комисията с направени корекции, съобразени
със забележките от КЕВР. Информира още, че ценовия модел е утвърден от Комисията.
Инж. Панайотов (Зам.-кмет на Община Търговище) отново настоя за среща на
общините с ВиК оператора, с цел подробна обосновка за метода на изработване на плана на
дружеството.
Инж. Явор Миланов се съгласи да дава подробни разяснения на всяка една община
поотделно. Той припомни, че съгласно изискванията на Закона за водите дружеството
изпраща проекта на бизнес план до Асоциацията, която от своя страна го разпраща до
всички членове за разглеждане и съгласуване. Допълни още, че от 2008 година ВиК
Търговище е единственото дружество, което работи с две различни цени, разделени по
количество. Наблегна, че това е по решение на КЕВР. Той каза още, че до 20 кубика цената
на водата е 1,70 лв. без ДДС., над 20 кубика е 2,16 лв. Продължи с разясненията, като
информира, че от 15.07.2015 г., съгласно изискванията на Закона за водите следва да се
въведе единна цена за обособената територия. Сподели, че от средната цена има увеличение
само с 0,27 ст. с ДДС и текущото положение на приходите на дружеството се запазва.
Допълни, че оттам нататък е т.нар. минимално ниво на инвестиции и затова цената на
комплексната услуга нараства толкова много, поради изкуственото увеличение на самата
средна цена. Инж. Миланов обърна внимание, че в тези 100 млн. лв., които ще бъдат
отпуснати за област Търговище, ВиК като бенефициент ще има 8-16 % собствено участие,
което налага дружеството да изтегли кредит. Подчерта, че лихвите по този кредит ще
влязат в цената на водата. Инж. Миланов акцентира, че Дружеството работи единствено по
методически указания на КЕВР.
Г-н Рюстемов сподели притеснението си, че няма възможност да предостави
компетентен служител от Община Опака, който да вземе участие и да изрази позиция в тази
работна група.
Г-н Стайков обобщи, че е изключително важно членовете на Асоциацията и ВиК
оператора да са в постоянен контакт и комуникация, да обменят информация, да
събеседват, дебатират по всеки един възникнал проблем, въпрос, касаещ ВиК отрасъла в
област Търговище. Г-н Стайков каза, че като Председател на Асоциацията ще подкрепя
всяко разумно решение на членовете на Асоциацията и в случая щом решението е да се
създаде такава група, той каза, че ще се съобрази с това. Той изрази надежда, че членовете и
ВиК ще вземат най-правилното решение, което ще удовлетвори крайния потребител.
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Други изказвания нямаше. Пристъпи се към гласуване на предложението за решение
по четвърта точка от дневния ред.
Държавата представлявана от Областен управител - 35 % „ЗА“.
Община Търговище - 30.81 % „ ПРОТИВ“
Община Попово – 15.48 % - НАПУСНАЛ ЗАСЕДАНИЕТО
Община Омуртаг - 11.75 % „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Община Опака – 3.58 % „ЗА“
Община Антоново – 3.37 % „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
С 38.58 % „ЗА”, 30.81 % „ПРОТИВ” и 15.12 % „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, предложението
за решение по т. 4 не се прие. Не е изпълнено изискването на чл. 198в, ал. 9 от Закона за
водите.
Общото събрание на Асоциацията продължи работа по пета точка от дневния ред.
Преди да даде думата за въпроси и коментари, касаещи ВиК сектора и бъдещата дейност на
Асоциацията, г-н Стайков информира какви са ангажиметите на страната ни по постигане на
съответствие с европейското законодателство в областта на водите и изпълнение на предвидените
мерки в План за управление на речните басейни. Той дословно изчете тескта от пълномощното на
МОСВ , което му е предоставено да представлява държавата в заседанието , а именно :” Давам
мандат на областния управител да включи в т. 5 обсъждане на необходимостта от постигане на
съответствие с българското и европейското законодателство в областта на водите и изпълнение на
предвидените мерки в План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново
управление на водите (2016-2021 ), приет с Решение № 1107/29.12.2016 г. на Министерски съвет.
Привеждане на водовземането и заустването, при дейността на „Водоснабдяване и канализация“
ООД, Търговище в съответствие с Глава четвърта „Разрешителен режим“ на Закона за водите. За
периода на бизнес плана 2017-2021 г. следва следва да се предприемат действия за привеждане на
водовземането и заустването в съответствие с Глава четвърта „Разрешителен режим“ на закона за
водите, както и на експлоатираните, така и на предстоящите за приемане за експлоатация ВиК
системи и съоръжения. Постигане на съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за
пречистване на градските отпадни води. За постигане на съответствие с изискванията на Директива
91/271/ЕИО за градските отпадни води / Директивата/, транспортирани в Наредба № 6 за емисионни
норми на допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадните води, зауствани във
водни обекти, за агломерации с изградена пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ следва
да се доизгради канализационна мрежа, а за населените места с неизградена ПСОВ – да се осигури
преечистването на събраната в канализация отпадъчна вода и едновременно или на по-късен етап да
се доизгради цялата канализационна мрежа. Съгласно измененията на Директивата, сроковете за
изграждане на канализационни мрежи и за осигуряване на необходимото пречистване на отпадните
води в Р България са заложени в Договора за присъединяване на страната ни към Европейския съюз:
-За агломерации с над 10 000 еквивалент жители – до 31.12.2010 г.
-За агломерации между 2000 и 10 000 еквивалент жители – до 31.12.2014 г.
Изпълнение на основна мярка в План за управление на речните басейни 2016-2021 г.
Осигуряването на събиране, отвеждане и пречистване на отпадни води на населените места е
основна мярка в Плана за управление на речните басейни 2016.2021 г. Съгласно Националния
каталог от мерки към плана следва да се доизгради канализационна мрежа за агломерации Попово,
Омуртаг и Опака, да се доизградят в съответствие с изискванията за третично пречистване ПСОВ
Търговище и ПСОВ Попово и да се осигури пречистване на отпадните води от агломерации
Омуртаг и Опака. Като отговорни институции за изпълнение на заложените мерки в плана са
посочени съответните общини и ВиК оператора. „

Председателят напомни на ВиК оператора, че следва да подготви подробна
инвестиционна програма за 2019 г., която ще бъде разгледана и съгласувана от Общото
събрание в заседание.
Други коментари и изказвания нямаше. Пристъпи се към подписване на Допълнително
споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги,
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сключен на 22.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г. Г-н Стайков го подписа, в качеството му на
Председател на Асоциацията по ВиК Търговище и съответно инж. Явор Миланов, в
качеството му на Управител на ВиК ООД, гр. Търговище.
Споразумението е изготвено в три еднообразни екземпляра, съответно за
Асоциацията, за ВиК и за МРРБ.
Г-н Стайков припомни, че съгласно законовите изисквания екземпляр от протокола
от заседанието ще бъде изпратен до Министъра на регионалното развитие и
благоустройството, до Министъра на околната среда и водите, до кметовете на общини и до
председателите на общинските съвети. Копия от протокола ще бъдат изпратени и на ВиК
Оператора, на КЕВР и на Асоциация по ВиК Разград.
Поради изчерпване на дневния ред в 15:50 часа г-н Митко Стайков закри
извънредното заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Търговище.
Неразделна част от Протокола са:
1. Решение № РД-02-14-1243 от 29.11.2018 г. на Министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
2. Пълномощно № 26-00-760/03.12.2018 г. на Министъра на околната среда и водите.
3. Решение № 7 по Протокол № 44/29.11.2018 г. на Общински съвет Търговище.
4. Решение № 466 по Протокол № 37/29.11.2018 г. на Общински съвет Попово.
5. Решение № 426 по Протокол №50/29.11.2018 г. на Общински съвет Омуртаг.
6. Решение № 319 по Протокол № 38/30.11.2018 г.
7. Решение № 366 по Протокол № 45/29.11.2018 г. на Общински съвет Антоново.
8. Списък на присъстващите с право на глас.
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Областен управител на област Търговище и Председател
на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от ВиК ООД гр. Търговище
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Ана Петрова
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Пламен Тодоров
Финансов експерт на Асоциация по ВиК Търговище
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