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

 
 

Изх. №АВиК-011 

09.02.2016 г. 

 
ДО  
Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА 
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
С адрес: гр. София 1000, 
бул. „Кн. Мария Луиза” №22 
 
 
 
 
ОТНОСНО: провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по 
ВиК – Търговище 
 
 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,  
 
Във връзка със свиканото от моя страна РЕДОВНО заседание на Общото събрание 

на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище (Асоциацията), насрочено за 
29.02.2016 г. (понеделник) от 11:00 часа с Покана изх №АВиК-011/28.01.2016 г. и  
възникнала необходимост да отпадне от дневния ред „т. 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.”, Ви уведомявам, че редовното заседание на Общото 
събрание на Асоциацията 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 
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.  
 

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

 
 

РЕШЕНИЕ №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 
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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.  
 
 

РЕШЕНИЕ №2 
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. 

 
 

РЕШЕНИЕ №3  
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. 

 
 

РЕШЕНИЕ №4 
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).  
 

Във връзка с провеждане на Общото събрание на Асоциацията, моля на 
основание чл. 198е, ал. 4 от Закона за водите и в изпълнение на чл. 5, ал. 3 от 
ПОДАВИК, да бъда упълномощен да представлявам Държавата, в качеството си на 
Областен управител на област Търговище.  

Във връзка с позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получаване 
на мандат за представянето й, съгласно чл. 5, ал. 3 от ПОДАВИК, приложено изпращам 
Ви: писмо с изх. №АВиК-011/09.02.2016 г. на Председател на Асоциацията. 

 
 

 
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 
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