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АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,  

ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ТЪРГОВИЩЕ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

от 12.03.2019 г. 

 

 Днес, 12 март 2019г. (вторник) от 13:00 часа в пресцентъра на Областна 

администрация Търговище се проведе редовно заседание на общото събрание на 

Асоциацията по водоснобдяване и канализация на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. То се свика от г-н Митко 

Стайков – Областен управител на област Търговище и Председател на Асоциацията по 

ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Търговище, на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите, чл. 9, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от 

Правилника за организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация /ПОДАВИК/.  

Извърши се регистрация, чрез списъка на присъстващите с право на глас и 

проверка за наличието на необходимия кворум за провеждане на заседанието. Според 

списъка, който е неразделна част от настоящия протокол, на заседанието присъстват 

следните представители на държавата и общините, със съответния мандат: 

Митко Стайков - Областен управител на област Търговище и Председател на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Търговище 

Инж. Митко Панайотов – Заместник-кмет на Община Търговище 

Юнал Османов – Заместник-кмет на Община Омуртаг 

Лютфи Рюстемов – Кмет на Община Опака 

Исмаил Ибрямов – Заместник-кмет на Община Антоново 

Наличието на мандат се установи както следва: 

- Митко Стайков – представлява държавата, съгласно пълномощно №26-00-760 

от 07.03.2019 г. на министъра на околната среда и водите и решение №РД-02-14-241 от 

11.03.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадени на 

основание чл. 198е, ал.4 и чл. 10б, ал. 2, т. 4 от Закона за водите, притежавайки 35.00 % 

от всички гласове. 

- Инж. Митко Панайотов – представлява Община Търговище съгласно решение 

№ 3 по протокол №47/28.02.2019 г. на Общински съвет – Търговище, като има 30,81% 

участие в разпределението на гласовете по точките от дневния ред. 

- Юнал Османов - представлява Община Омуртаг, съгласно решение № 459 по 

протокол №53/28.02.2019 г. на Общински съвет – Омуртаг, като има 11,76% участие в 

разпределението на гласовете по точките от дневния ред. 

- Лютфи Рюстемов – представлява Община Опака, съгласно решение № 349 по 

протокол № 41/28.02.2019 г. , като има 3,58%  участие в разпределението на гласовете по 

точките от дневния ред. 

- Исмаил Ибрямов – представлява Община Антоново, съгласно решение № 390 

по протокол №48/28.02.2019 г. на Общински съвет – Антоново, като има 3,37% участие 

в разпределението на гласовете по точките от дневния ред. 

Присъстват още: 

Панайот Димитров – Заместник областен управител на област Търговище 

Ана Петрова – главен секретар на Асоциация по ВиК Търговище 

Пламен Тодоров -  финансов експерт в Асоциация по ВиК  Търговище. 

След като се запозна с резултатите за присъствието и наличието на мандати, г-н 

Митко Стайков  съобщи, че в залата присъстват като мандатоносители представителят 

на държавата и представителите на четири от общо пет общини-членове на Асоциацията. 
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Председателят констатира, че отсъства представител на Община Попово. Той уточни, че 

в списъка на присъстващите са регистрирани представители на общините-членове на 

Асоциацията с право на глас 84,52 % от всички гласове, предвид което съгласно чл. 198в, 

ал. 7 от Закона за водите заседанието се счита за редовно. 

Г-н Стайков каза, че заседанието на общото събрание е открито за представители 

на средствата за масова информация и обществеността. 

  Председателят уточни, че пълномощните и решенията на Общинските съвети са 

неразделна част от настоящия протокол. Приветства участниците и напомни, че съгласно 

чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите решенията на общото събрание на Асоциацията по 

ВиК се взимат с мнозинство от три четвърти от  гласовете на присъстващите, с 

изключение на решенията за промяна в границите на обособената територия, които се 

приемат с единодушие.  

 Г-н Стайков информира, че съгласно изискването на текста на чл. 12, ал. 8 и чл. 

46, ал. 1, т. 2 от ПОДАВИК  протоколист на редовното заседание е Ана Петрова – главен 

секретар на Асоциацията по ВиК Търговище. Подложи на гласуване предложението 

преброител на кворума и гласовете да бъде г-н Пламен Тодоров – финансов експерт на 

Асоциацията по ВиК Търговище, предвид възможността на чл. 12, ал. 8 от ПОДАВИК. 

С пълно единодушие присъстващите членове приеха съответното предложение. 

Г-н Стайков информира присъстващите, че няма постъпили предложения за 

промяна на дневния ред. Откри заседанието и  предложи за гласуване следния дневен 

ред: 

1. Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК – Търговище за 

2018 г., в изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 9, ал. 2 от 

ПОДАВИК. 

2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – 

Търговище за 2018 г., в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК.  

3. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК – Търговище за 2019 г., съгласно 

чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 , и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВИК. 

4.  Разни  

Дневният ред се прие с пълно единодушие от присъстващите членове. (84,52% - 

„ЗА“). 
  По първа точка: Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК 

– Търговище за 2018 г. 

Председателят разясни, че в изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите 

и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация (ПОДАВИК), общото събрание приема годишен отчет за 

дейността си.  

Г-н Стайков отчете някои от основните дейности, които са извършени през 2018 

г. Докладва, че важно събитие е сключването на Допълнително споразумение № 1 към 

Договор №АВИК-011(90)/22.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги (Договора), предвид промяната на границите на обособената територия, 

обслужвана от ВиК ООД, гр. Търговище, след присъединяването на общините Попово и 

Опака. Председателят припомни, че  в тази връзка на извънредно заседание на 04.12.2018 

г. общото събрание на Асоциацията приема решение да се сключи цитираното по-горе 

споразумение между Асоциация по ВиК Търговище и ВиК оператор Търговище. Г-н 

Стайков допълни, че Допълнителното споразумение е изготвено от консултантска фирма 

„Евролекс България“ ООД, след сключен Договор № РД-02-29-2/03.01.2018 г. между 
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Министерството на регионалното развитие и благоустройството (възложител) и 

съответната консултантска фирма (изпълнител). 

Председателят наблегна, че Асоциацията по ВиК Търговище е вече сред  6-те 

новоконсолидирани обособени територии. Той допълни, че е изпълнено  условието на 

националната политика по консолидация на отрасъл ВиК в област Тръговище и се 

открива  реална възможност да се осъществят съществени инвестиционни проекти във  

ВиК отрасъла на теритоята на област Търговище. Г-н Стайков акцентира, че  общините-

членове на Асоциацията ще имат шанса да кандидатсват за безвъзмездно финансиране 

на проекти по ОПОС 2014-2020 г., като целта е подобряване на качеството и 

ефективността на водоснабдителните и канализационни услуги в област Търговище.  

Г-н Стайков отчете, че през изминалата 2018 г. са проведени  2 броя заседания 

на Общото събрание на Асоциацията, едно  редовно и  едно извънредно. Припомни, че  

на проведеното извънредно заседание на 04.12.2018 г. Общото събрание на Асоциацията 

не приема предложението за Решение по т. 2 от дневния ред, предвид липсата на 

единодушно решение съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, относно промяната на 

границите на обособената територия, а именно : Приемане на решение за отпадане на 

Община Попово от Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище. Той допълни още, че на същото 

извънредно заседание Общото събрание приема предложението за решение по т. 3 от 

дневния ред, а именно : Приемане на решение, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за 

водите, за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 22.04.2016 г., в сила от 

01.06.2016 г., между  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК 

ООД, гр. Търговище и ВиК ООД, гр. Търговище и упълномощаване на Председателя на 

Асоциацията по ВиК Търговище да го подпише от името на Асоциацията.  Г-н Стайков 

каза още, че предложението за решение по т.4 - съгласуване на Бизнес план на ВиК 

оператор Търговище за периода 2017-2021 г. не се приема от Общото събрание. 

Председателят отбеляза, че са провеждани регулярни тримесечни срещи между 

членове на Асоциацията и представители на ВиК оператор Търговище, съгласно чл. 12.2 

от Договора. Той  обърна внимание, че целта на тези тримесечни срещи е проследяване 

напредъка по изпълнение на Договора и обсъждане на въпроси възникнали в процеса на 

работа. Обсъждани са въпроси, касаещи начина на отчитане и приемане на инвестиции, 

извършени от ВиК, актуализацията на Приложение 1, съставяне на актове за собственост 

на ВиК системи и съоръжения – ПОС, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 5 от ЗВ, инвестиции 

извършени от Оператора – съставяне на комисии, активи изведени от експлоатация и пр. 

Г-н Стайков обърна внимание на присъстващите, че на 28.02.2018 г. е проведена 

работна среща между Асоциацията по ВиК, ВиК оператор Търговище и консултанти от 

„Евролекс България“ ООД. На срещата е обсъден начина на подпомагане на АВиК 

Търговище при изготвяне на допълнителното споразумение към Договора както и 

следните въпроси: Анексиране на Договора; Изготвяне на Бизнес план за регулаторния 

период 2017-2021 г. на ВиК оператор Търговище за консолидираната  обособена 

територия, с включени общините Попово и Опака.;  Разпределение  по общини на 

инвестициите, които следва да бъдат предвидени съгласно Договора за изпълнениен от 

ВиК ООД, Търговище; Прехвърляне на дейността по обслужване на потребителите на 
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община Попово и община Опака от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, Разград на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Търговище. 

Председателят на Асоциацията отчете, че през месец март 2018 г. е преведена 

работна среща между служители на Асоциацията, представители на Община Попово и 

Община Опака и ВиК оператор Търговище. Той допълни, че са обсъдени  последващите 

дейсвия след като ВиК оператор Търговище започне реално да оперира на териториите 

на двете общини, след подписване на допълнителното споразумение към Договора. 

Г-н Стайков посочи, че в началото на 2018 г. са проведени няколко работни срещи 

между служители на Асоциация по ВиК Търговище и Асоциация по ВиК Разград. 

Основна тема на срещите е била предстоящото подписване на допълнителни 

споразумения към договорите на двете асоциации и надлежното в последствие предаване 

и приемане на публични активи на територията на общините Попово и Опака от единия 

ВиК оператор към другия, предвид промяната на границите на двете обособени 

територии.  

Г-н Стайков отбеляза още, че през месец юни 2018 г. служители на Асоциацията 

вземат участие в междуведомствена работна група, сформирана съгласно Заповед № 

РД-312/29.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите, за изготвяне на график за 

постигане на съответствие с изиксванията на Директива 91/271 ЕИО (Директивата за 

ГПСОВ). 

Председателят информира, че Асоциацията системно поддържа регистър клиентски 

жалби, който подпомага Асоциацията да осъществява ефективен контрол върху 

дейността на ВиК оператора, както и дава възможност да се изготви обективен анализ и 

определяне на състоянието и нуждите на ВиК системите. Той допълни още, че са 

създадени  необходимите предпоставки за поддържането му, организирана е 

координацията на съвместните действия за ежедневен обмен на информация между 

Асоциацията  и ВиК ООД, гр. Търговище. Г-н Стайков уточни, че  на сайта на 

Асоциацията има отделна рубрика „Регистър“  към която системно се актуализира 

онлайн-регистър. 

Г-н Стайков информира присъстващите, че през отчетната 2018 г. е провеждана 

писмена кореспонденция във връзка с изпълнение на задълженията на страните по 

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията 

и предоставяне на водоснабдителни и канализационни, сключен между Асоциацията по 

ВиК Търговище и ВиК оператор Търговище на 22.04.2016 г. и влязъл в сила от 01.06.2016 

г.  

Председателят обърна внимание, че е изпълнено е условието на чл. 7.4 от 

Договора. ВиК операторът е предоставил списъци на извършени инвестиции за периода 

01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., заедно с  досиета към всеки обект  на всички собственици 

на публичните ВиК активи.  Г-н Стайков отчете, че съгласно указанията на МРРБ 

собствениците са сформирали комисии , които да извършат проверка и да потвърдят 

възможността за приемане на конкретната инвестиция. Докладва още, че съвместно с 

някои от публичните собственици са обходени на място обектите, върху които е 

инвестирано през отчетната година. Председателят каза, че са фактурирани съответните 

реализирани инвестиции през изминалата година, съгласно Договора. 
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Председателят, отново спомена за извънредното заседание на 04.12.2018 г. на 

което е прието решение за сключване на допълнително споразумение към Договора 

между АВиК Търговище и ВиК оператор Търговище, предвид променените граници на 

обособената територия, чрез присъединяване на общините Попово и Опака. Г-н Стайков 

припомни, че неразделна част към допълнителното споразумение е приложение № 4, 

отразяващо задължителното ниво на инвестиции за срок от 15 години.   

Председателят отчете, че за календарната 2018г. съгласно Допълнителното 

споразумение № 1 към договора са заложени 503 хил.лв. инвестиции, а  реално 

извършените инвестиции от ВиК ООД, Търговище през 2018г. са както следва: 

 

 инвестиции за 2018г. 

съгласно анекс към 

договора 

реално извършени 

инвестиции 

 

Държава 15000,00 лв. 17 752,30 лв. 

Община Търговище 348000,00 лв. 380 287,73 лв. 

Община Омуртаг 77000,00 лв. 32 432,05 лв. 

Община Антоново 63000,00 лв. 48 072,78 лв. 

Общо 503000,00 лв. 478 544,86 лв. 

Г-н Стайков обърна внимание, че предстои разглеждане на подробна 

инвестиционна програма за 2019 г., която следва ВиК оператора да предложи на 

членовете на АВиК. Информира, че за 2019 г. е заложена обща сума за инвестиции в 

размер на 579 хил. лв. Съответно разбита тази сума по общини е както следва:  

Държавата – 60 хил. лв. 

Община Търговище – 227 хил. лв. 

Община Попово – 94 хил. лв. 

Община Омуртаг – 73 хил. лв. 

Община Опака – 55 хил. лв. 

Община Антоново – 70 хил. лв. 

Председателят съобщи, че изискването за публичност се постига чрез интернет 

страницата на АВИК в официалния сайт на Областна администрация. Допълни още, че 

страницата е лесно достъпна и предоставя достоверна, актуална, изчерпателна и 

разбираема информация.  Документите се публикуват  в основни рубрики. Посочен е 

също  начинът и времето за среща на граждани с Председателя на Асоциацията. 

Заседанията на Общото събрание са оповестени. 

Г-н Стайков сподели със задоволство, че екипът от щатни служители е в добра 

комуникция с членовете на Асоциацията,  ВиК Оператора, с експертните звена в МРРБ, 

МОСВ, КЕВР, като основната цел  е именно съхраняване, развитие и модернизиране на 

ВиК системите и съоръженията в област Търговище в полза на общността. 

Г-н Стайков информира, че в пълномощното, което му е предоставено от 

министъра на околната среда и водите, е предложено в отчетите за дейността на 

Асоциацията за следващи години да бъде включена информация за напредъка по 

изпълнение на задълженията на ВиК оператора, произтичащи от предвидените мерки в 

ПУРБ, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове. 
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Председателят на Асоциацията даде думата на представителите на общините за 

изказвания, предложения, въпроси. Изказвания и въпроси не последваха. 

 Г-н Стайков предложи да се пристъпи към гласуване на предложението за 

решение по първа точка от дневния ред: 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 Асоциацията за 2018 г.  

Гласуваха както следва:  

Областен управител, представляващ държавата – 35% - ЗА 

Община Търговище – 30,81% - ЗА 

Община Омуртаг – 11,76 % - ЗА 

Община Опака – 3,58 % - ЗА 

Община Антоново – 3,37 % - ЗА 

С 84,52 % „ЗА“ от гласовете на присъстващите в Общото събрание на 

Асоциацията, на основание чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите се взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ №1 

На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК, 

общото събрание приема годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – 

Търговище за 2018 г. 

 

По втора точка: Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация 

по ВиК – Търговище за 2018 г., в съответствие с чл. 9 , ал. 2 от ПОДАВИК.  

 

Председателят на Асоциацията информира, че процедурата по приемане на  

отчета на бюджета  на Асоциацията е уредена в разпоредбите на Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. В 

разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Правилника на Асоциацията отчетът за изпълнение 

на бюджета, заедно с подробна обосновка за необходимостта от извършените разходи се 

приема от общото събрание. Г-н Стайков дословно прочете обяснителната записка към 

отчета за изпълнение на бюджета за 2018 г. на Асоциацията. 

Председатялт даде думата на представителите на общини за коментари.Такива 

нямаше. Подложи на гласуване предложението за решение по втора точка от дневния 

ред: На основание чл. 26, ал. 3 от ПОДАВИК, общото събрание приема отчета  за 

изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Търговище за 2018 г.  

Гласуваха както следва:  

Областен управител, представляващ държавата – 35% - ЗА 

Община Търговище – 30,81% - ЗА 

Община Омуртаг – 11,76 % - ЗА 

Община Опака – 3,58 % - ЗА 

Община Антоново – 3,37 % - ЗА 

С 84,52 % „ЗА“ от гласовете на присъстващите в Общото събрание на 

Асоциацията, на основание чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите се взе следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ №2 

На основание чл. 26, ал. 3 от ПОДАВИК общото събрание приема отчета  за 

изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Търговище за 2018 г. 

По точка трета: Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК – Търговище за 

2019 г. 
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Председателят разясни, че съгласно чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ПОДАВИК, бюджетът 

на асоциацията се приема на редовно заседание на общото събрание по чл. 9, ал. 2 не по-

късно от 60 дни след приемане на постановлението за изпълнение на държавния бюджет 

за съответната година. Той допълни още, че с писмо вх. № АВИК-01-3-37/10.01.2019 г., 

получено от министерството на регионалното развитие и благоустройството, 

Асоциацията е уведомена, че окончателния размер на вноската на държавата в бюджета 

на Асоциацията за 2019 г. ще е в размер на 15 000.00 лв.  

Председателят предостави думата на членовете за коментари и изказвания. Не 

последваха такива и той предложи да бъде гласуван следния проект на решение: 

1. Общото събрание приема бюджета на Асоциацията по ВиК Търговище за 2019 

г., при вноска на държавата в размер на 15 000.00 лв 

2. Вноските на общините членове на Асоциацията са в размер определен по реда 

на чл. 20, ал. 4, а именно въз основа на вноската на държавата по т. 1 от настоящото 

решение и процентното съотношение на гласовете на членовете в общото събрание, 

както следва:  

№ Институция Размер на вноската  

1. Държавата  15 000.00 лв. 

2. Община Търговище 13 204.28 лв. 

3. Община Попово 6 634.29 лв. 

4.  Община Омуртаг 5 040.00 лв. 

5. Община Опака 1 534.28 лв. 

6. Община Антоново 1 444.29 лв. 

 Общо 42 857.14 лв. 

 

3. Членовете на Асоциацията следва внасят своите вноски в бюджета не по-късно 

от 2 месеца от приемането на бюджета на Асоциацията (чл. 19, ал. 3 от ПОДАВИК).  

Гласуваха както следва:  

Областен управител, представляващ държавата – 35% - ЗА 

Община Търговище – 30,81% - ЗА 

Община Омуртаг – 11,76 % - ЗА 

Община Опака – 3,58 % - ЗА 

Община Антоново – 3,37 % - ЗА 

С 84,52 % „ЗА“ от гласовете на присъстващите в Общото събрание на 

Асоциацията, на основание чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите се взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ №3 

1. Общото събрание приема бюджета на Асоциацията по ВиК – Търговище за 

2019 г., при вноска на държавата в размер на 15 000.00 лв.,  съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 

от ЗВ и чл. 9, ал. 2 , и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВИК. 

2. Вноските на общините членове на Асоциацията са в размер определен по реда 

на чл. 20, ал. 4, а именно въз основа на вноската на държавата по т. 1 от настоящото 

решение и процентното съотношение на гласовете на членовете в общото събрание. 

3. Членовете на Асоциацията следва внасят своите вноски в бюджета не по-късно 

от 2 месеца от приемането на бюджета на Асоциацията (чл. 19, ал. 3 от ПОДАВИК). 

Председателят на Асоциацията обърна внимание, че Община Попово все още не 

е внесла членския си внос за изминалата 2018 г., който е в размер на 6 634.29 лв. Той 
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допълни, че очаква от Община Попово да изплати вноската си за 2018 г., съответно и за 

2019 г. 

 

По четвърта точка: Разни 

 

Председателят на Асоциацията припомни отново на присъстващите, че на 

извънредно заседание на 04.12.2018 г. предложеният  Бизнес план 2017-2021 г. на ВиК 

оператор Търговище не е съгласуван. Попита членовете дали са провели работни срещи 

с ВиК дружеството по повод плана.  

Думата взе инж. Панайотов. Той информира, че има проведена една среща между 

представители на ВиК оператора и Община Търговище. Сподели, че е обсъждан 

въпросът за евентуални корекции по плана, които биха довели до намаляване на цената 

на водата под 3 лв. Инж. Панайотов допълни, че становището на Общината по повод този 

план остава непроменено, докато същия не претърпи изменение. 

Останалите представители на общините-членове на Асоциацията информираха, 

че не са провеждани такива подобни срещи. 

Г-н Стайков отбеляза, че за 2018 г. ВиК оператор Търговище има неизпълнени 

инвестиции в размер на 24 хил. лв. Обърна внимание, че следва тези пари да бъдат 

компенсирани в следващ период до края на Договора. Председателят категорично заяви, 

че ще настоява пред ВиК оператора да изпълнява инвестициите, заложени по Договор, а 

неизпълнените да бъдат реализирани. Председателят апелира представителите на 

общините-членове на АВИК Търговище да действат по същия начин. Призова ги да 

бъдат активни, да следят стриктно действията на обслужващия ги ВиК оператор и да 

изискват информация от позицията на „стопани“.  

Г-н Стайков заяви категорично, че следва да се води политика в посока цена на 

вода по-ниска от 3 лв., за да е поносима от гражданите на област Търговище. 

Присъстващите единодушно подкрепиха казаното.  

Г-н Рюстемов наблегна, че един от основните мотиви за присъединяването на 

Община Опака в Асоциацията по ВиК Търговище е бил именно по-ниската цена на 

водата в област Търговище от тази в област Разград. Той допълни още, че настроенията 

в община Опака са оптимистични и всички се надяват, че ще има реални инвестиции във 

ВиК сектора на територията на общината. 

Председателят на Асоциацията съобщи, че Министерството на регионалното 

развитие и благоустройстовото в лицето на министър Петя Аврамова  поема ангажимент, 

че Асоциация по ВиК Търговище, като новоконсолидирана, ще има възможност да усвои 

до 100 млн. лв. за реконструкция на ВиК инфраструктурата на територията на област 

Търговище. Той допълни, че като председател на тази Асоциация ще направи всичко 

възможно това да се реализира. Подчерта, че се очаква да започнат регионални 

прединвестиционни проучвания на територията на областта, които да приоритизират 

нуждите от инвестиции. Г-н Стайков заяви, че средствата които ще бъдат отпуснати не 

следва да бъдат обвързани с цената на водата.   

Г-н Стайков обобщи, че общините-членове на Асоциацията са предоставили ВиК 

активите си на избрания ВиК оператор да ги стопанисва и поддържа, под условието, че 

ще предоставя качествена услуга на потребителите на територията, която обслужва.  
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Всички се обединиха около идеята, че Асоциацията трябва да остане 

консолидирана, за да имат възможност общините-членове да усвояват средства за 

подобряване качеството на ВиК инфраструктурата. Единодушно изразиха мнение, че 

трябва  да има непрекъсната, системна комуникация между членовете на Асоциацията и 

ВиК оператор Търговище, за да има ефективни резултати в полза на обществото. 

Г-н Стайков припомни, че съгласно законовите изисквания екземпляр от 

протокола от днешното заседание ще бъде изпратено до министъра на регионалното 

развитие и благоустройството, до министъра на околната среда и водите, до кметовете 

на общини и до председателите на общинските съвети. 

Поради изчерпване на дневния ред в 14:15 часа г-н Митко Стайков закри 

редовното заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Търговище. 
 

 

 

 

 

МИТКО СТАЙКОВ  /П./ 

Областен управител на област Търговище и Председател  

на Асоциация по В и К на обособената територия,  

обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище 

 

 
 

 

Протоколист:  /П./ 

Ана Петрова 

Главен секретар на Асоциация по ВиК – Търговище 

 
Преброител на гласовете  :  /П./ 

Пламен Тодоров  

Финансов експерт на Асоциация по ВиК Търговище 
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