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ДО  
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 
 
ИНЖ. ЕШРЕФ ЕШРЕФОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 
 
Г-Н ТАНЕР АЛИ 
КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОНОВО 
 
 
КОПИЕ ДО: 
Г-ЖА ХАТИДЖЕ АЛИЕВА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ 
 
Д-Р МЕТИН ИСМАИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ 
 
Г-Н ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО 
 
 
 
ОТНОСНО: провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по 
ВиК – Търговище 
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

В качеството си на Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД         
гр. Търговище (Асоциацията), 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), свиквам РЕДОВНО заседание на общото 
събрание на Асоциацията на 29.02.2016 г. (понеделник) от 11:00 часа в пресцентъра 
на Областна администрация – Търговище.  

Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище се провежда при 
непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание на 28.08.2015 г., с 
актуално разпределение на гласовете (определено по реда на чл. 8 от ПОДАВИК), както 
следва: 

Държавата - 35.00 % 
Община Търговище - 43.59 % 
Община Омуртаг - 16.64 % 
Община Антоново - 4.77 % 
Заседанието ще протече 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 
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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 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. 

3. 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.  

4. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – 
Търговище за 2015 г., в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК.  

5. 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. 

6. Разни.  
 

Предлагам на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище да вземе 
следните решения по така обявения дневен ред: 

 
По т. 1 от дневния ред:  

Относно: 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 31.12.2016 г.  

Съгласно §14, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 58 от 31.07.2015 г.), 
настоящия регулаторен период по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на 
водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРКВУ) се удължава до 31.12.2016 г., а 
следващия регулационене период започва от 1 януари 2017 г. В тази връзка, с писмо 
вх. №АВиК-011(41)/02.10.2015 г., Управителят на ВиК ООД гр. Търговище е изпратил 
за съгласуване „Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 
канализация” ООД Търговище за периода 2014 – 2016 г.” 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ, общото събрание на Асоциацията по ВиК 
съгласува бизнес плана на ВиК оператора.  

Предвид горното, предлагам на общото събрание на Асоциацията по ВиК – 
Търговище да приеме следното: 

 
РЕШЕНИЕ №1 

1. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ, Общото събрание на Асоциацията по 
ВиК – 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.  

2. Съгласно чл. 10, ал. 4, изречение второ от ЗРКВУ, общините – членове на 
общото събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище, представят писмени 
становища относно „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., които се прилагат от ВиК 
оператора към съгласувания бизнес план.  

 
По т. 2 от дневния ред:  

Относно: Приемане 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. 

По отношение на т. 2 от дневния ред, със свое Решение №1 по Протокол №4 от 
26.02.2015 г., общото събрание на Асоциацията 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, 
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предложение първо от Закона за водите да бъде сключен с настоящия В и К оператор 
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище.  

С писмо вх. №АВиК-011(44)/19.01.2016 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, ведно с приложен към него Бизнес план на ВиК 
оператора за регулаторния период. С писмо изх. №АВиК-011/27.01.2016 г., 
Председателят на АВиК – Търговище е изпратил за запознаване и сведение на 
членовете на асоциацията проекта на договор, разработен от МРРБ по проект „Подкрепа 
на реформата в отрасъл ВиК”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г.”, за подпомагане дейността на Асоциациите по ВиК при прилагане на ЗВ. 

Предвид горното, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от ЗВ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 
от ПОДАВИК, предлагам на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище да 
приеме следното: 

  
РЕШЕНИЕ №2 

1. Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище одобрява Договор за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на ВиК услуги на потребителите на обособената територия, обслужвана 
„ВиК” ООД, гр. Търговище, със съдържание съгласно проект на договор – приложен към 
писмо вх. №АВиК-011(44)/19.01.2016 г. от МРРБ.  

2. В изпълнение на Решение №1 по Протокол №4/26.02.2015 г. от редовното 
заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище и на основание     
чл. 198в, ал. 5, т. 2 от Закона за водите, общото събрание на Асоциацията по ВиК – 
Търговище упълномощава Председателя на асоциацията да сключи от името и за сметка 
на нейните членове одобрения по т. 1 от настоящото решение договор, за възлагане на 
дейностите по предоставянето на ВиК услугата и поддържането на ВиК системите на 
„ВиК” ООД, гр. Търговище.  

3. Съгласно чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация, одобреният по т. 1 от настоящото 
решение договор, може да бъде подписан само след предварително писмено одобрение 
от министъра на регионалното развитие и благоустройството и съгласуване от 
Комисията по енергийно и водно регулиране.  

 
По т. 3 от дневния ред:   

Относно: Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК – 
Търговище за 2015 г. 

Съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК, общото събрание 
на Асоциацията по ВиК приема годишния отчет за дейността си, като съставянето на 
отчета се организира от председателя на асоциацията.  

Предвид горното, предлагам на общото събрание на Асоциацията по ВиК – 
Търговище да приеме следното: 

 
РЕШЕНИЕ №3  

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. 

 
По т. 4 от дневния ред:  

Относно: Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – 
Търговище за 2015 г. 

В разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ПОДАВИК е указано, че отчетът за 
изпълнението на бюджета, ведно с подробна обосновка за необходимостта от 
извършените разходи, се приема от общото събрание.  
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Предвид горното, предлагам на общото събрание на Асоциацията по ВиК – 
Търговище да приеме следното: 

 
РЕШЕНИЕ №4  

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. 

 
По т. 5 от дневния ред:  

Относно: Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК – Търговище за 2016 г.  
Съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ, чл. 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВИК, 

общото събрание на Асоциацията по ВиК приема отчет за изпълнение на бюджета си, 
като съставянето на отчета се организира от председателя на асоциацията със 
съдействието на служителите в асоциацията. Бюджета на Асоциацията се приема на 
редовно заседание на общото събрание не по-късно от 60 дни след приемане на 
постановлението за изпълнение на държавния бюджет.  

По отношение на т. 5 от дневния ред, със свое Решение №1 по Протокол №5 от 
28.08.2015 г., общото събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище взема решение 
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/.  

С писмо вх. №АВиК-011(45)/22.01.2016 г. на г-н Николай Нанков - Заместник-
министър на МРРБ, в съответствие с чл. 21, ал. 2 от ПОДАВИК е постъпило уведомление, 
че с ПМС №380/29.12.2015 г. е прието изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2016 г. и окончателния размер на вноската на бюджета на всяка 
от асоциациите по водоснабдяване и канализация за 2016 г. остава в размер на 
приетата препоръчителна вноска, съгласно чл. 20, ал. 3 от ПОДАВИК, но не по-голяма 
от 15 000 лв.  

Вноските на държавата и по общини, формиращи проектобюджета за  2016 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. 
 

Предвид горното, предлагам на общото събрание на Асоциацията по ВиК – 
Търговище да приеме следното: 

 
РЕШЕНИЕ №5 

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).  
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На основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, представителят на общината в 

асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва 
общинският съвет определя друг представител. 

Позицията и мандатът на представителя на общината за всяко заседание на 
Общото събрание следва да са съгласувани по ред, определен от Общинския съвет, 
съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите.  

Препис от взетото решение на съответния общински съвет е необходимо да 
представите пред Председателя на Асоциацията по ВиК – Търговище, най-късно в деня 
на провеждане на заседанието на общото събрание преди регистрацията. 

На основание чл. 11, ал. 1 от ПОДАВИК, всеки член на асоциацията има право да 
иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на общото 
събрание, като съгласно ал. 2 на същата разпоредба, в срок не по-късно от 21 дни 
преди деня на провеждане на общото събрание, исканията за включване на нови точки 
в дневния ред следва да се изпратят в писмена форма на адреса: гр. Търговище,         
ул. „Стефан Караджа” №2 и на електронната поща на асоциацията 
avik@tg.government.bg  

В случай, че по внесените в дневния ред допълнителни въпроси за обсъждане е 
необходимо общото събрание на асоциацията да приеме конкретни решения, моля 
ведно с поставените въпроси да представите и проекти на решения по тях.  

Съгласно чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от ПОДАВИК, настоящата покана и предложения за 
решения по точките от дневния ред, са изпратени на членовете на асоциацията на 
хартиен носител и на посочените от Вас електронни адреси. Поканата и предложенията 
ще бъдат публикувани на електронната страница на Областна администрация - 
Търговище www.tg.government.bg в раздел „Асоциация по ВиК”, приведени в 
съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

Писмените материали, свързани с т.т. 1-5 от дневния ред на общото събрание ще 
Ви бъдат изпратени на електронна поща. Същите ще бъдат предоставени за 
запознаване на хартиен носител, в сградата на Областна администрация – Търговище, в 
срока по чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация.  

 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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