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

ПРОТОКОЛ №7
Днес, 22 април 2016г. (петък) от 11:00 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, свикано 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/ от г-н Светлин Бонев – Областен управител на
област Търговище и Председател на Асоциацията по ВиК на обособена 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
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Търговище.
2. инж. Митко Панайотов – Заместник-кмет на община Търговище.
3. инж. Ешреф Ешрефов – 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 №26-00-760 от
24.03.2016 г. на Министъра на околната среда и водите и Решение №РД-02-14-297 от
19.04.2016 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 №13 по
Протокол №6/31.03.2016 г. на Общински съвет – Търговище, като има 43.59 % участие в
разпределението на гласовете.
- Г-н Ешреф Ешрефов- представлява община Омуртаг, съгласно Решение №57 по
Протокол №6/31.03.2016 г. на Общински съвет – Омуртаг, като има 16.64 % участие в
разпределението на гласовете.
- Г-н Танер Али – представлява община Антоново, съгласно Решение №54 от Протокол
№6/30.03.2016 г. на Общински съвет – Антоново, като има 4.77 % участие в разпределението
на гласовете.
Присъстваха още:
5. инж. Явор Миланов – Управител на „ВиК” ООД гр. Търговище.
6. г-жа Румяна Милушева – Главен юрисконсулт на „ВиК” ООД гр. Търговище.
7. д-р Дарин Димитров – Кмет на община Търговище.
8. г-жа Ивета Маринова – Началник отдел „Стратегическо управление“- Дирекция
„Водоснабдяване и канализация“ към МРРБ.
9. г-жа Миглена Лавова – Главен експерт в Дирекция "Водоснабдяване и канализация"
към МРРБ.
10. г-н Пламен Тодоров – Главен счетоводител на Асоциация по ВиК – Търговище.
11. г-жа Ана Петрова - Главен секретар 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 на1
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 го обяви за
открито.

Напомни, че заседанието на общото събрание е открито за представители на средствата
за масова информация и обществеността.
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).
В изпълнение на изискването и възможността на текста на чл. 12, ал. 8 от ПОДАВИК,
Председателя предложи преброяването на кворума и гласовете да бъде извърше но не от
главния секретар, а от финансовия експерт – г-н Пламен Тодоров. Предложението беше
прието единодушно от представителите на общото събрание.
Преди пристъпване към гласуване на дневния ред г-н Бонев припомни актуалното
разпределение на гласовете на членовете на Асоциацията: Държавата – 35%, Община
Търговище – 43.59 %, Община Омуртаг – 16.64 %, Община Антоново – 4.77 %
Председателят на АВиК - Търговище уведоми, че предвид важността на решенията,
които предстои да се гласуват и очакваното подписване на договора между Асоциацията и
„ВиК“ ООД, гр. Търговище, на заседанието присъстват представители на МРРБ : г-жа
Миглена Лавова и г-жа Ивета Маринова, както и инж. Явор Миланов – Управител на „Вик“
ООД, гр. Търговище.
Г-н Бонев напомни, че в изпълнение на чл. 10, ал. 2 от ПОДАВИК с покана
изх.№АВиК-011 от 21.03.2016 г., проектът на дневния ред заедно с материалите, свързани с
него за настоящото заседание са предоставени за запознаване и пратени по електронните
пощи на членовете на Асоциацията, МРРБ, МОСВ.
Няма постъпили нови искания за нови точки в дневния ред, уточни г-н Бонев и беше
предложено заседанието да мине при следния дневен ред:
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 решение за сключване на Договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системи и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на
потребителите със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Търговище.
3. Разни.
Беше проведено гласуване по предложения проект на дневен ред. С гласовете на
всички членове на Асоциацията общото събрание прие предложеният 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.”,
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.).
Председателят напомни, че Бизнес планът е изготвен от ВиК оператора в изпълнение
на чл. 198м, ал. 1 от Закона за водите въз основа на инвестиционните програми към
регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации, а изискването за
съгласуване от Асоциацията по ВиК се съдържа в текста на чл. 198м, ал. 2, изречение 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.
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Разясни още, че документът е представен като допълнителен бизнес план, тъй като
регулаторният период е удължен с една година, като това е станало на основание
публикувания в Държавен вестник бр. 58 от 31 юли 2015 г. Закон за изменение и допълнение

на Закона за водите, където в параграф 60 на Преходните и заключителни разпоредби е
направено изменение на параграф 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 декември 2016 г.
Г-н Бонев уточни, че с Решение №БП-74/16.12.2015 г. на Комисията за енергийно и
водно регулиране, с което на свое закрито заседание, на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги е ОДОБРЕН допълнителният
бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр.
Търговище за 2016 г.
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 по 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, каза още г-н Светлин Бонев.
Преди гласуването на т. 1 от дневния ред Управителят на „ВиК“ ООД, гр.Търговище
г-н Миланов прие условието на Общински съвет – Търговище за отпадане на
реконструкцията на ул. „Славейков“ от инвестиционната програма.
Други изказвания не бяха направени. По първа точка от дневния ред беше предложен
за гласуване следният текст на предложение за решение: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от
Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище, съгласува „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.
С 100 % от имащите право на глас, беше взето следното решение:
РЕШЕНИЕ № 1
На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.
Търговище, съгласува „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 решение за сключване на Договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на
потребителите, със съществуващия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.
Търговище.
Председателят на АВИК уточни, че със свое Решение №1 по Протокол №4 от 26
февруари 2015 г., общото събрание на Асоциация по ВиК – Търговище е взело решение
възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите да бъде по реда на чл. 198п,
ал. 1, предложение първо от Закона за водите и Договорът по чл. 198п, ал. 1, предложение
първо от Закона за водите да бъде сключен с настоящия ВиК оператор - „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр. Търговище.
Г-н Бонев допълни, че с писмо вх. №АВиК-011 от 19 януари 2016 г. на г-н Николай
Нанков - Заместник-министър на МРРБ е изпратен Проект на договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги
на потребителите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД,
гр.
Търговище, заедно с приложен към него Бизнес план на ВиК оператора за регулаторния
период. Г-н Бонев разясни, че с писмо изх. №АВиК-011 от 27 януари 2016 г. е изпратен за
запознаване и сведение на членовете на Асоциацията проектън на договор, разработен от3
МРРБ по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК”, финансиран по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Също така допълни, че с писмо изх. №АВиК-011 от 21 март 2016 г. е изпратен за
одобряване от Комисията за енергийно и водно регулиране проектът на договора за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне
на ВиК услуги на потребителите на обособената територия на „Водоснабдяване и
канализация” ООД, гр. Търговище, на което Комисията е отговорила, че в изпълнение на
задължението си за осъществяване на предварителен контрол по Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги в Протокол № 170 от 15 декември 2014 г. е
изразила становище по представения проект на типов договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между ВиК
операторите и съответната Асоциация по ВиК.
Г-н Бонев даде думата на представителите на общините за становища, мнения по така
обсъждания документ.
Всички представители на общините - членовете на Асоциацията съобщиха, че
съответните Общински съвети са ги упълномощили да гласуват „ЗА“ вземане на решение за
сключване на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите със съществуващия
ВиК оператор-„ВиК“ ООД, гр. Търговище.
Беше дадена думата на Кмета на община Търговище - д-р Дарин Димитров, който
подчерта, че съгласието на Общински съвет- Търговище за сключването на днешния договор
е било дадено, ако разпределението на собствеността на активите от водоснабдителна система
Преслав от публична държавна собственост премине в статут
публична общинска
собственост. Със същото становище се произнесоха и инж. Миланов, и г-н Бонев. Г-н Бонев
допълни, че такава промяна ще е от значение за стабилното финансовото състояние на
Дружеството, за да изпълни то своята инвестиционна програма.
Представителите на МРРБ поясниха, във връзка с условието на община Търговище, че
водопроводът по закон е публична държавна собственост, но имат готовност да бъдат
направени корекции в Приложение 1 „ публични активи“ и окончателният протокол за
разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения
межд у държавата и община Търговище съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от
Закона за водите. След направената корекция от експертите на МРРБ, кметът
на община Търговище разписа посочените по -горе док ументи, в които
водоснабдителна система Преслав е със статут на публична общинска собственост.
Представителите на МРРБ допълниха още, че ще бъдат изискани от община Търговище
необходимите документи, доказващи, че съоръженията на водоснабдителната система
Преслав са публично общинска собственост.
По време на заседание инж. Ешреф Ешрефов- кмет на община Омуртаг разписа
Приложение 1 „ публични активи“ и окончателния протокол за разпределение на
собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и
община Омуртаг, съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите.
Г-н Танер Али – Кмет на община Антоново разписа Приложение 1 „ публични
активи“ и окончателния протокол за разпределение на собствеността на активите ВиК системи и съоръжения между държавата и община Омуртаг, съгласно чл.
13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите.
По втора точка от дневния ред беше предложен за гласуване следният текст на
предложение за решение: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище, приема решение за
сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, по реда на Закона за
водите (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите), със съществуващия ВиК
оператор - „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2
от Закона за водите и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.).
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Със 100 % имащите право на глас взеха следното решение:

Решение № 2
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище приема решение за сключване на
Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията,
както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите по реда на Закона за водите (чл. 198п,
ал. 1, предложение първо от Закона за водите) със съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона
за водите и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.).
Областният управител благодари на членовете за единодушното съгласие за
подписване на договора с ВиК оператора. Г-н Бонев и инж. Миланов официално подписаха
Договора в три еднообразни екземпляра- един за Асоциацията, един за ВиК и един за МРРБ.
Г-н Бонев припомни, че съгласно законовите изисквания, копие от протокола от
днешното заседание ще бъде изпратено до Министъра на регионалното развитие и
благоустройството, Министъра на околната среда и водите, до кметовете на общини и до
председателите на общинските съвети.
Поради изчерпване на дневния ред в 13:00 часа, г-н Светлин Бонев закри
ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Търговище.
Приложение:
1. Решение №РД-02-14-297 от 19.04.2016 г. на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
2. Пълномощно №26-00-760 от 24.03.2016 г. на Министъра на околната среда и водите
3. Решение №13 по Протокол №6/31.03.2016 г.. на Общински съвет -Търговище.
4. Решение №57 по Протокол №6/31.03.2016 г на Общински съвет - Омуртаг.
5. Решение №54 от Протокол №6/30.03.2016 г. на Общински съвет - Антоново.
6. Списък на присъстващите с право на глас
7. Присъствен лист
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. /
Ана Петрова
Главен секретар на Асоциация по ВиК – Търговище
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