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

                                                                 ГР. ТЪРГОВИЩЕ 

 

 

ПРОТОКОЛ №8 

 

 

   Днес, 28 октомври 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 от настоящия протокол, на заседанието 

присъстваха следните представители на Държавата и Общините със съответния мандат: 

 

1. г-н 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.г-н Юнал Бехчетов Османов –Заместник-кмет на община Омуртаг 

4. г-н Исмаил Ибрямов –Заместник-кмет на община Антоново 

като наличието на мандат се установи както следва: 

 

- Г-н Светлин Бонев – представлява Държавата, съгласно Пълномощно №26-00-760 от 

11.10.2016 г. на Министъра на околната среда и водите и Решение №РД-02-14-821 от 

20.10.2016 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 №14/27.10.2016 г. на Общински съвет – Търговище, като има 43.59 % участие в 

разпределението на гласовете. 

 

-  Г-н Юнал Бехчетов Османов- представлява Община Омуртаг, съгласно Решение 

№143 по Протокол №17/10.10.2016 г. на Общински съвет – Омуртаг, като има 16.64 % участие 

в разпределението на гласовете. 

 

- Г-н Исмаил Ибрямов – представлява Община Антоново, съгласно Решение №127 от 

Протокол №14/27.10.2016 г. на Общински съвет – Антоново, като има 4.77 % участие в 

разпределението на гласовете. 



  

Присъстваха още: 

5. г-жа Ана Петрова – Главен секретар на Асоциация по ВиК – Търговище. 

6. г-н 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 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. 7 от 

ЗВ). 

 

 В изпълнение на изискването на текста на чл. 12, ал. 8 от ПОДАВИК, Председателя 

предложи преброяването на кворума и гласовете   да бъде извършено от главния секретар на 

Асоциацията – Ана Петрова. 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 % 

 

Г-н Бонев напомни, че в изпълнение на чл. 10, ал. 2 от ПОДАВИК с покана 

Изх.№АВиК-011 от 26.09.2016 г., проектът на дневния ред заедно с материалите свързани с 

него за настоящото заседание са предоставени за запознаване и пратени па 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. 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 2017 г.  

2.  Избор  на представител от АВиК за участие във всяка дискусия между Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Оператора - “ВиК” ООД, гр. Търговище относно 

Бизнес плана. 

3. Разни. 



   

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: 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 2017 г. да бъде 12 500 лв., съгласно чл. 20, ал. 3 от ПОДАВиК. 

 

Председателят на Асоциацията представи проекта на бюджет на Асоциацията, ако 12 

500 лв. се приеме да е препоръчителен размер на вноската на Държавата в бюджета на 

Асоциацията за 2017 г. 

 

 

Вноските в лева на държавата и по общини, формиращи проектобюджета за 2017 г. са 

следните: 

 

№ Институция Размер на вноската  

1. Държавата  12 500 лв. 

2. Община Търговище 15 567.86 лв. 

3. Община Омуртаг 5 942.86 лв. 

4.  Община Антоново 1 703.57 лв. 

 Общо 35 714.29 лв. 

 

 След това предостави думата за коментари и изказвания. 

  

Не последваха такива и г-н Бонев предложи да бъде гласуван следния проект на 

решение:  

 

Съгласно чл. 20, ал.3 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище 

приема решение за препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на 

Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище за 2017 г. да бъде 12 500 лв. 

С 100 % от имащите право на глас, се взе следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ №1 

Съгласно чл. 20, ал.3 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище 

приема решение за препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на 

Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище за 2017 г. да бъде 12 500 лв. 

 



Работата на общото събрание продължи с втора точка от дневния ред: Избор на 

представител от АВиК за участие във всяка дискусия между КЕВР и Оператора - ВиК“ ООД, 

гр. Търговище относно Бизнес плана, на основание т. 6.4. (и)- „АВиК се задължава да подкрепи 

съвместно с Оператора проекта на Бизнес план, представен пред КЕВР. За тази цел АВиК 

посочва представител, който участва във всяка дискусия между КЕВР и Оператора относно 

Бизнес плана“ от Договора влязъл в сила от 01.06.2016 г., между Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище 

и съществуващия ВиК оператор – „ВиК“ ООД - гр. Търговище. 

Г-н Бонев даде думата на представителите на общините за мнения и въпроси. Нямаше 

такива и Председателят на Асоциацията предложи за гласуване следния текст на предложение 

за решение: 

На основание т. 6.4. (и)  от Договора влязъл в сила от 01.06.2016 г., между Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Търговище и съществуващия ВиК оператор – „ВиК“ ООД - гр. Търговище, Общото събрание 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Търговище, приема решение за избор на представители от АВиК за участие във всяка 

дискусия между КЕВР и Оператора - ВиК“ ООД, гр. Търговище относно Бизнес плана, 

съответно по икономическа част по плана финансов екперт на АВИК и по техническата част 

по плана ВиК експерт. 

Всички представители на общини на Асоциацията, с 75 % гласуваха “ЗА” и приеха: 

РЕШЕНИЕ №2 

На основание т. 6.4. (и)  от Договора влязъл в сила от 01.06.2016 г., между Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Търговище и съществуващия ВиК оператор – „ВиК“ ООД - гр. Търговище, Общото събрание 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Търговище, приема решение за избор на представители от АВиК за участие във всяка 

дискусия между КЕВР и Оператора - ВиК“ ООД, гр. Търговище относно Бизнес плана, 

съответно по икономическа част по плана финансов екперт- г-н Пламен Тодоров на АВИК и 

по техническата част по плана ВиК експерт- г-жа Мара Величкова. 

 По дневен ред, Председателят на Асоциацията премина към точка трета: Разни 

 Г-н Бонев напомни на членовете на Асоциацията, че във връзка с т.12.2 от Договора, 

сключен между Асоциацията и “ВиК” ООД, гр. Търговище, следва страните по Договора да 

провеждат срещи веднъж на всеки три месеца, на който да обсъждат изпълнението на Договора 

или други въпроси, които сметнат за необходими. Допълни още, че страните следва да се 

съгласяват да се срещат редовно, да обменят документация и да си предоставят взаимно обща 

и конкретна информация във връзка с правата и задълженията им, произтичащи от Договора, 

както и във връзка със задълженията им към трети лица, като потребители, банки, публични 

институции и др., произтичащи от изпълнението на Договора, по начин, който гарантира, че 

другата Страна е навременно и точно информирана. 



 Г-н Бонев припомни, че съгласно законовите изисквания екземпляр 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 точките от дневния ред и липсата на други въпроси за обсъждане 

от страна на членовете на Асоциация по ВиК-Търгавище, в 12:00 часа г-н Светлин Бонев закри 

ИЗВЪНРЕДНОТО  заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Търговище. 

 

 

Приложение:  

1. Решение №РД-02-14-821 от 20.10.2016 г. на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството.  

2. Пълномощно №26-00-760 от 11.10.2016 г. на Министъра на околната среда и водите 

3. Решение №10 по Протокол №14/27.10.2016 г.. на Общински съвет – Търговище. 

4. Решение №143 по Протокол №17/10.10.2016 г на Общински съвет – Омуртаг.  

5. Решение №127 от Протокол №14/27.10.2016 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 и протоколист : / П. / 

Ана Петрова 

Главен секретар на Асоциация по ВиК – Търговище 
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