АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК” ООД
ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ПРОТОКОЛ №6
Днес, 29 февруари 2016 г. (понеделник) от 11:15 часа в пресцентъра на
Областната администрация – Търговище се проведе РЕДОВНО заседание на Общото
събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, свикано на
основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите, чл. 9, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от Правилника
за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
/ПОДАВИК/ от г-н Светлин Бонев - Областен управител на област Търговище и
Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК”
ООД гр. Търговище.
Съгласно изискването на ПОДАВИК, чрез регистрация в Списъка на
присъстващите с право на глас беше извършена проверка за наличието на необходимия
кворум за провеждане на заседанието.
Според списъка, който е неразделна част от настоящия протокол, на заседанието
присъстваха следните представители на държавата и общините със съответния мандат:
1. Светлин Бонев – Областен управител на област търговище и Председател на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД
гр. Търговище.
2. инж. Митко Панайотов – Заместник-кмет на община Търговище.
3. Юнал Османов - Заместник-кмет на община Омуртаг.
4. Танер Али – Кмет на община Антоново.
като наличието на мандат се установи както следва:
- Г-н Светлин Бонев – представлява държавата, съгласно Пълномощно
№15-00-14/24.02.2016 г. на Министъра на околната среда и водите и Решение
№РД-02-14-151/26.02.2016
г.
на
Министъра
на
регионалното
развитие
и
благоустройството, издадени на основание чл. 198е, ал. 4 от Закона за водите,
притежавайки 35.00 % от всички гласове.
- Г-н Митко Панайотов – представлява община Търговище, съгласно Решение
№10 по Протокол №5/26.02.2016 г. на Общински съвет – Търговище, като има 43.59 %
участие в разпределението на гласовете.
- Г-н Юнал Османов – представлява община Омуртаг, съгласно Решение №34 по
Протокол №5/29.02.2016 г. на Общински съвет – Омуртаг, като има 16.64 % участие в
разпределението на гласовете.
- Г-н Танер Али - Решение №48 по Протокол №5/26.02.2016 г. на Общински
съвет – Антоново, като има 4.77 % участие в разпределението на гласовете.
Присъстваха още:
5. инж. Димо Димов – Директор дирекция „Устройство на територията” при община
Търговище.
6. инж. Явор Миланов – Управител на „ВиК” ООД гр. Търговище.
7. Румяна Милушева – Главен юрисконсулт на „ВиК” ООД гр. Търговище.
8. Татяна Тодорова – Главен секретар на Асоциация по ВиК – Търговище.
9. Пламен Тодоров – Главен счетоводител на Асоциация по ВиК – Търговище.
След като беше запознат с резултатите за присъствието и наличието на мандати,
г-н Бонев – областен управител на област Търговище и председател на Асоциация по
ВиК – Търговище, съобщи, че в залата присъстват като мандатоносители представителят
на държавата и представителите на трите общини, което прави заседанието редовно по
смисъла на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите и чл. 14, ал. 1, изр. първо от ПОДАВИК и
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го обяви за открито. Напомни, че заседанието на общото събрание е открито за
представители на средствата за масова информация и обществеността.
Заседанието е редовно.
Горепосочените пълномощни и решения на общинските съвети са неразделна
част от настоящия протокол.
Г-н Светлин Бонев - Председател на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище приветства участниците и съобщи,
че решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от три четвърти от всички
гласове (чл. 198в, ал. 9 от ЗВ).
Г-н Бонев уведоми, че предвид важността на решенията, които предстой да се
гласуват и очакваното подписване на договора между Асоциация по ВиК – Търговище и
„ВиК” ООД гр. Търговище, на заседанието присъства – Управителят на „ВиК” ООД
гр. Търговище – инж. Явор Миланов.
Съобщено беше също така, че в изпълнение на чл. 12, ал. 4 и ал. 5 от ПОДАВИК,
на заседанието присъстват Главния секретар и Главния счетоводител на асоциацията.
В изпълнение на изискването и възможността на текста на чл. 12, ал. 8 от
ПОДАВИК, Председателя предложи преброяването на кворума и при бъдещите
гласувания да бъде извършвано не от главния секретар, а от главния счетоводител –
г-н Пламен Тодоров. Предложението беше прието с гласовете на представителите на
общото събрание.
Представен беше проекта за дневен ред, който е бил изпратен до членовете на
Асоциация по ВиК – Търговище с писмо изх. №АВиК-011/28.01.2016 г., а на
09.02.2016г. с друго писмо на Председателя, членовете са били информирани, че
отпада от дневния ред „т. 2 Приемането на решение за одобряване и сключване на
Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите между Асоциация по ВиК
– Търговище и съществуващия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация” ООД,
гр. Търговище.” Напомнено беше, че писмата до Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, кметовете
на общини, както и материалите по дневния ред на заседанието са били публикувани
на електронната страница на Областна администрация – Търговище, раздел „Асоциация
по ВиК”, с което са изпълнени изискванията на чл. 10, ал. 2 и ал. 6 от Правилника.
Независимо от това представителите на общините отново бяха запознати с проекта на
дневния ред в следния му вид:
1. Съгласуване на „Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и
канализация” ООД Търговище за периода 2014 – 2016 г.”, в съответствие с удължения
срок на настоящия регулаторен период до 31 декември 2016 г., съгласно §14, ал. 1 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите (обн. ДВ бр. 58 от 31.07.2015 г.).
2. Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК – Търговище за
2015 г., в изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК.
3. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК –
Търговище за 2015 г., в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК.
4. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК – Търговище за 2016 г., съгласно
чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ, чл. 9, ал. 2 и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВИК.
5. Разни.
Г-н Бонев обясни, че наличието на представителство на всичките 100% гласове
дава възможност за прилагане на текста на чл. 11, ал. 4 от ПОДАВИК, според който при
такова представителство може да се направят и гласуват допълнения към дневния ред
при единодушие на представителите.
Предложения за дъпълнение към дневния ред не бяха направени.
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Беше проведено гласуване по така предложения проект на дневен ред. С
гласовете на всички членове на асоциацията общото събрание прие предложения
проект да бъде дневен ред на заседанието.
По първа точка от дневния ред: Съгласуване на „Бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище за периода 2014 –
2016 г.”, в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период до
31 декември 2016 г., съгласно §14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. 58 от
31.07.2015г.).
Г-н Светлин Бонев – напомни, че по решение на общото събрание, може да бъдат
изслушвани лицата по чл. 12, ал. 4 и 5 от ПОДАВИК, като решението може да се вземе и
без да е предвидено в дневния ред. (чл. 12, ал. 6 от ПОДАВИК).
Председателя предложи, членовете на общото събрание на асоциацията да
вземат решение да бъде изслушан инж. Миланов по т. 1 от дневния ред. Беше
проведено гласуване по така направеното предложение. С гласовете на всички членове
на асоциацията общото събрание прие инж. Миланов да бъде изслушан по т. 1 от дн.
ред.
Г-н Бонев - Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище, напомни, че допълнителния бизнес план на
основание чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационните услуги е изпратен от Управителя на ВиК Оператора с негови писма
изх. №2118/02.10.2015 г. до Председателя на Общински съвет – Търговище,
изх. №2119/02.10.2015 г. до Председателя на Общински съвет – Омуртаг, писмо
изх. №2120/02.10.2015 г. до Председателя на Общински съвет – Антоново, за
съгласуване и представяне на становище.
В отговор на писмо изх. №2120/02.10.2015 г., само Общински съвет – Антоново с
Решение №532 по Протокол №66/20.10.2015 г., взема решение, че изразява
положително становище по „Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване
и канализация” ООД Търговище за периода 2014 – 2016 г.”
Г-н Бонев, също така зачете Решение №БП-74/16.12.2015 г. на Комисията за
енергийно и водно регулиране, с което на закрито свое заседание, на основание чл. 11,
ал. 1 от ЗРВКУ, ОДОБРЯВА допълнителния бизнес план за развитие на дейността на
„Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Търговище за 2016 г.
Обяснено беше, бизнес планът е изготвен от ВиК оператора в изпълнение на
чл. 198м, ал. 1 от Закона за водите въз основа на инвестиционната програма,
генералния план и генералния план на агломерации, а изискването за съгласуване от
Асоциацията по ВиК се съдържа в текста на чл. 198м, ал. 2, изр. първо от Закона за
водите, като във второто изречение на посочения текст е предвидена и възможност при
несъответствие с генералните планове и инвестиционните програми асоциацията да го
върне за доработка с мотивирано становище и указания.
Председателствящият разясни още, че документа е представен като
допълнителен бизнес план, тъй като регулаторния период е удължен с една година,
като това е станало на основание публикувания в Държавен вестник бр. 58 от 31 Юли
2015 г. Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, където в §60 на
Преходните и заключителни разпоредби е направено изменение на §14 от Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите /ДВ. бр. 103/2013 г./ по отношение на
срока на настоящия регулаторен период, като същия е удължен до 31.12.2016 г.
Пояснено беше също така, че на основание чл. 198м, ал. 3 от Закона за водите
бизнес плана на ВиК оператора следва да бъде одобрен по реда на Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и с оглед на това е
изпратен от „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище на Комисията за
енергийно и водно регулиране, на която ще бъде предоставено и решението на Общото
събрание за съгласуване на допълнителния бизнес план, което ще бъде взето на
настоящото заседание.
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Г-н Бонев даде думата на представителите на общините, имайки предвид
решенията на общинските съвети, да изразят своите мнения и съображения по
обсъждания документ.
Думата взе инж. Явор Миланов – Управител на „ВиК” ООД гр. Търговище, който
направи уточнение, че с негови писма на 02 октомври 2015 г. е депозиран „Бизнес план
за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище за
периода 2014 – 2016 г.”, до съответните общински съвети, като до 02 ноември 2015 г.,
само Общински съвет – Антоново е изразил своето положително становище по бизнес
плана. Поради което на 02 ноември 2015 г. със заявление вх. №В-17-36-12, ВиК
Оператора внася бизнес плана до Комисията за енергийно и водно регулиране и същата
одобрява плана със свое Решение №БП-74 от 16 декември 2015 г.
Следващия който взе думата, беше инж. Митко Панайотов – Заместник-кмет на
община Търговище, който изложи следните съображения по обсъждания документ,
визирани в т. 2 от Решение №10 по Протокол №5/26.02.2016 г. на Общински съвет –
Търговище:
ОбС - Търговище упълномощава инж. Панайотов да Гласува „ЗА”, Съгласуване на
„Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД
Търговище за периода 2014 – 2016 г.”, в съответствие с удължения срок на настоящия
регулаторен период до 31 декември 2016 г., съгласно §14, ал. 1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите
(обн. ДВ бр. 58 от 31.07.2015 г.), след отпадане от Икономическата част на бизнес
плана по Справка №8.1 – Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на
на
водопроводна
мрежа
потребителите
т.2.3.7.
на
строеж „Реконструкция
ул. „Славейков” гр. Търговище, ПЕВП ф110 на стойност 53 х.лв.
Средставата могат да се пренасочат за изграждане на СВО по реконструираната
водопроводна мрежа изпълнена по проект №58111-18-209/30.05.2008 „Рехабилитация
на ВиК мрежите на гр. Търговище” с Бенефициент община Търговище.
Мотив за искането – Асфалтовото покритие на ул. „Славейков” беше подменено
изцяло преди година, и извършването на СМР, които биха довели до нарушаване
пътната настилка в период от пет години е нежелателно.
ОбС - Търговище упълномощава инж. Панайотов да Гласува „ПРОТИВ”, в случай,
че ул. „Славейков” не отпадне от Икономическата част на бизнес плана по Справка
№8.1 – Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите
т.2.3.7. на строеж „Реконструкция на водопроводна мрежа ул. „Славейков”
гр. Търговище, ПЕВП ф110 на стойност 53 х.лв.
След думите на инж. Панайотов, Управителя на ВиК Оператора, добави, че
искането за отпадане от Икономическата част на бизнес плана по Справка №8.1 –
Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите т.2.3.7. на
строеж „Реконструкция на водопроводна мрежа ул. „Славейков” гр. Търговище, ПЕВП
ф110 на стойност 53 х.лв. е неоснователно, предвид липсата на каквито и да било
възражения от Общински съвет - Търговище в срока, които е трябвало да изразят
своето становище, както и липса на настъпило ново обстаятелство, което да води до
вземането на Решение №10 в т. 2 по Протокол №5/26.02.2016 г. на Общински съвет –
Търговище.
След излушване на представителите на община Търговище и ВиК Оператора,
Председателя предложи на страните, да се проведе допълнителна среща, между
съответните представители на община Търговище и ВиК Оператора за изясняване на
полученото към момента разминаване в становището на Общински съвет – Търговище.
Други изказвания не бяха направени, при което, по първа точка от дневния ред
беше предложен за гласуване следния текст на предложение за решение: На основание
чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциацията по ВиК –
Търговище съгласува „Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и
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канализация” ООД Търговище за периода 2014 – 2016 г.”, в съответствие с удължения
срок на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 г.
Беше проведено гласуване по така направеното предложение, както следва:
№ по
ред
1.

2.

3.

4.

Трите имена и
длъжност
Светлин
Иванов
Бонев – Областен
управител на област
Търговище
инж.
Митко
Веселинов
Панайотов
–
Заместник-кмет
на
община Търговище
Юнал
Бехчетов
Османов
Заместник-кмет
на
община Омуртаг
Танер Мехмед Али –
Кмет
на
община
Антоново

Представлява
Държавата

%
съотношение
на гласовете
35.00%

ЗА

ПРОТИВ

ЗА

Община
Търговище

43.59%

ПРОТИВ

Община Омуртаг

16.64%

ЗА

Община Антоново

4.77%

ЗА

С 43.59% „ПРОТИВ” по предложеното решение и 56.41% „ЗА” решението не беше
прието, предвид изискването, че решенията на общото събрание на асоциацията се
взимат с мнозинство от три четвърти от всички гласове (или минимум 75%), с
изключение на решенията за промяна в границите на обособената територия, които се
приемат с единодушие.
След проведенето гласуване, г-н Бонев, уведоми присъстващите, че на
следващото заседание на Асоциация по ВиК – Търговище, отново ще бъде подложен на
съгласуване „Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация”
ООД Търговище за периода 2014 – 2016 г.”, в съответствие с удължения срок на
настоящия регулаторен период до 31.12.2016 г.
Работата на общото събрание продължи с втора точка от дневния ред:
Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК – Търговище за 2015 г.,
в изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК.
В своето изложение г-н Бонев подчерта, че в изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 10
от Закона за водите, чл. 16, т. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, на официалните
електронни пощи на членовете на асоциацията с негово писмо изх. №АВиК-011 от
27.01.2016 г. до кметовете на общини и МРРБ, е бил изпратен Годишния отчет за
дейността на асоциацията за 2015 г. и Отчета за изпълнението на бюджет 2015 г. на
Асоциацията, включително и обяснителна записва към отчета, съдържаща подробна
обосновка за необходимостта от извършените разходи.
Както и накратко запозна присъстващите, че през 2015 г. общото събрание е
провело две заседания, едно редовно в края на февруари и едно извънредно в края на
август.
Проведени са били конкурси по Кодекса на труда, като към момента има
назначени в асоциацията - Главен счетоводител и Инженер водоснабдяване и
канализация, при непълен работен ден, а към момента тече конкурс и за Главен
секретар.
През изминалата 2015 година са били извършени дейности, свързани с
организационното укрепване на асоциацията, приемане на първия целогодишен
бюджет, синхронизиране на работата и изпълнение на указанията на Министерство на
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регионалното развитие и благоустройството, материално-техническото осигуряване на
асоциацията.
Г-н Бонев даде думата за изказвания, становище, въпроси на представителите на
общините.
Изказвания не бяха направени, при което по втора точка от дневния ред беше
предложен за гласуване следния текст на предложение за решение: На основание
чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК, Общото събрание на Асоциацията
по ВиК – Търговище, приема годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК –
Търговище за 2015 г.
Други предложения не бяха направени, а при проведено гласуване всичките 4
/четирима/ представители гласуваха „ЗА” предложения текст, без „ПРОТИВ” и без
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, с което предложението за решение стана решение по втора точка
със следния текст:
РЕШЕНИЕ №1
На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК,
Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище, приема годишен отчет
за дейността на Асоциация по ВиК – Търговище за 2015 г.
Работата на общото събрание продължи с трета точка от дневния ред: Приемане
на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – Търговище за 2015 г., в
съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК.
Г-н Бонев изложи, че средствата, необходими за дейността на асоциацията се
осигуряват от държавата за сметка на бюджета на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството и от бюджетите на общините, съобразно процентното
съотношение на гласовете им, съгласно чл. 21, ал. 1 от ПОДАВИК.
На 26.02.2015 г. е било проведено Общо събрание на Асоциацията, на което е
бил приет бюджета за 2015 г. в размер на 28 571.02 лв., в т.ч. от държавата и от
общините. Напомни също така, че за 2014 г. и 2015 г. от община Омуртаг има
неплатени вноски възлизащи на сумата от 5 702.67 лв., но с писмо вх. №АВиК-011(43)
от 09.12.2015 г. на Кмета на община Омуртаг, уведомява, че средствата ще бъдат
депозирани в най-кратък срок след приемане на бюджет 2016 г. на община Омуртаг.
Г-н Бонев увери присъстващите, че паричните средства в края на отчетната
година по банковата сметка на Асоциацията, ще бъдат използвани като финансов
ресурс през 2016 г.
Г-н Бонев даде думата за изказвания, становище, въпроси на представителите на
общините.
Изказвания не бяха направени, при което по трета точка от дневния ред беше
предложен за гласуване следния текст на предложение за решение: На основание
чл. 26, ал. 3 от ПОДАВИК, Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище,
приема отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – Търговище за 2015 г.
Други предложения не бяха направени, а при проведено гласуване всичките 4
/четирима/ представители гласуваха „ЗА” предложения текст, без „ПРОТИВ” и без
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, с което предложението за решение стана решение по трета точка
със следния текст:
РЕШЕНИЕ №2
На основание чл. 26, ал. 3 от ПОДАВИК, Общото събрание на
Асоциацията по ВиК – Търговище, приема отчет за изпълнението на бюджета
на Асоциация по ВиК – Търговище за 2015 г.
Работата на общото събрание продължи с четвърта точка от дневния ред:
Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК – Търговище за 2016 г., съгласно чл. 198в,
ал. 4, т. 9 от ЗВ, чл. 9, ал. 2 и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВИК.
Г-н Бонев припомни на присътващите, че на свое ИЗВЪНРЕДНО заседание на
28.08.2015 г. след обсъждания, разисквания и провело се явно гласуване, Общото
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събрание на асоциацията единодушно взема следното решение: „Общото събрание на
Асоциацията приема 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 2016 г. да бъде 12 500 лв. /дванадесет хиляди и петстотин лева/.”
Предвид изложеното, във връзка с писмо вх. №АВиК-011/22.01.2016 г. от
г-н Николай Нанков - Заместник-министър и в изпълнение на чл. 21, ал. 1 от ПОДАВИК,
бюджетът на асоциацията се приема на редовното заседание на общото събрание не покъсно от 60 дни след приемане на постановлението за изпълнение на държавния
бюджет за 2016 година.
В своето изложение г-н Бонев подчерта, че предвид организационното и кадрово
укрепване на асоциацията, осигурената материална база и техническо оборудване за
нормалната дейност на служителите, се надява, че в близкият период от време, няма да
настъпват промени в размера на вноските на държавата и на общините в бюджета на
асоциацията.
Изказвания не бяха направени, при което по четвърта точка от дневния ред
беше предложен за гласуване следния текст на предложение за решение:
1. Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище, приема бюджета на
Асоциация по ВиК – Търговище за 2016 г., при вноска на Държавата в бюджета 12 500
лв.
2. Вноските на общините – членове на асоциацията са в размера посочен
по-долу, който е определен по реда на чл. 20, ал. 4 от ПОДАВИК, а именно - въз
основа на държавната вноска по т. 1 от настоящото решение и процентното
съотношение на гласовете на членовете в общото събрание.
Община Търговище - 15 567.86 лв.
Община Омуртаг - 5 942.86 лв.
Община Антоново - 1 703.57 лв.
3. Членовете на асоциацията следва да внесат своите вноски в бюджета не покъсно от 2 месеца от приемането на бюджета на асоциацията (чл. 19, ал. 3 от
ПОДАВИК).
Други предложения не бяха направени, а при проведено гласуване всичките 4
/четирима/ представители гласуваха „ЗА” предложения текст, без „ПРОТИВ” и без
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, с което предложението за решение стана решение по четвърта
точка със следния текст:
РЕШЕНИЕ №3
1. Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище, приема
бюджета на Асоциация по ВиК – Търговище за 2016 г., при вноска на
Държавата в бюджета 12 500 лв.
2. Вноските на общините – членове на асоциацията са в размера посочен
по-долу, който е определен по реда на чл. 20, ал. 4 от ПОДАВИК, а именно въз основа на държавната вноска по т. 1 от настоящото решение и процентното
съотношение на гласовете на членовете в общото събрание.
Община Търговище - 15 567.86 лв.
Община Омуртаг - 5 942.86 лв.
Община Антоново - 1 703.57 лв.
3. Членовете на асоциацията следва да внесат своите вноски в бюджета
не по-късно от 2 месеца от приемането на бюджета на асоциацията (чл. 19,
ал. 3 от ПОДАВИК).
След вземане на решението, г-н Танер Али - Кмет на община Антоново, помоли,
преди края на месец Януари на съответната година, да бъдат разпращани напомнителни
писма до съответните общини, във връзка с дължимите от членовете на асоциацията,
вноски в бюджета на асоциацията, за да има възможност при подготовка и изготвяне на
бюджета на общините, съответните вноски да бъдат предвидени в него.
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По точка пета от дневния ред: „Разни”, не бяха направени изказвания.
В заключение г-н Бонев уточни, че няма да бъдат спестени сили за очакваното на
22 април 2016 г., подписване на договора между Асоциация по ВиК – Търговище и
„ВиК” ООД гр. Търговище, също така насочи вниманието на община Търговище и ВиК
Оператора, да съгласуват дейността си, за да не настъпват административни спънки,
както в случая при настъпилото несъгласуване на „Бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище за периода 2014 –
2016г.”, в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период до
31.12.2016 г.
Г-н Бонев припомни, че съгласно законовите изисквания копие от протокола от
днешното заседание ще бъде изпратено до Министъра на регионалното развитие,
Министъра на околната среда и водите, до Кметовете на общини и до Председателите
на общинските съвети.
Поради изчерпване на дневния ред в 12:10 часа, г-н Бонев закри днешното
РЕДОВНО заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Търговище.

СВЕТЛИН БОНЕВ / П. /
Областен управител на област Търговище и Председател
на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище

Преброител на гласовете: / П. /
Пламен Тодоров
Главен счетоводител на Асоциация по ВиК – Търговище

Изготвил: / П. /
Татяна Тодорова
Главен секретар на Асоциация по ВиК – Търговище

Приложение:
1. Пълномощно №15-00-14/24.02.2016 г. на Министъра на околната среда и водите.
2. Решение №РД-02-14-151/26.02.2016 г. на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
3. Решение №10 от Протокол №5/26.02.2016 г. на Общински съвет – Търговище.
4. Решение №34 от Протокол №5/29.02.2016 г. на Общински съвет – Омуртаг.
5. Решение №48 от Протокол №5/26.02.2016 г. на Общински съвет – Антоново.
6. Списък на присъстващите с право на глас
7. Присъствен лист

7700 гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” 2, avik@tg.government.bg
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