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АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,  

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

 

ПРОТОКОЛ 

№ 16/11.10.2019 г. 

 

 Днес, 11.10.2019 г. (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. То се свика 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/.  

На основание чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от ПОДАВИК се изготви списък на присъстващите 

с право на глас. Извърши се регистрация, чрез упоменатия списък и проверка за наличието 

на необходимия кворум за провеждане на заседанието. 

 На заседанието присъстват следните представители на държавата и общините, със 

съответния мандат: 

г-н 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 

инж.Мехмед Мехмедов – Заместник-кмет на Община Омуртаг 

инж. Исмаил Ибрямов –Заместник-кмет на Община Антоново 

г-н Месру Хасанов –Заместник- кмет на Община Опака 

Наличието на мандат се установи както следва: 

- г-н Митко Стайков – представлява държавата съгласно Пълномощно №26-00-

760/27.09.2019 г. на Министъра на околната среда и водите и Решение №РД-02-14-

1044/27.09.2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

притежавайки 35.00 % от всички гласове. 

- инж. Митко Веселинов Панайотов – представлява Община Търговище съгласно 

Решение № 5 по Протокол № 56/26.09.2019 г. на Общински съвет Търговище, като има 30.81 

% участие в разпределението на гласовете. 

- инж. Мехмед Ибрахимов Мехмедов - представлява Община Омуртаг съгласно 

Решение № 525 по Протокол №62/27.09.2019 г. на Общински съвет – Омуртаг, като има 

11.76 % участие в разпределението на гласовете. 

- г-н Месру Мехмедов Хасанов – представлява Община Опака съгласно Решение № 

391 и Решение № 392 по Протокол № 48/27.09.2019 г. като има 3.58 % участие в 

разпределението на гласовете. 

- инж. Исмаил Халилов Ибрямов – представлява Община Антоново, съгласно 

Решение № 463 по Протокол №56/25.09.2018 г. на Общински съвет – Антоново, като има 

3.37 % участие в разпределението на гласовете. 

 На заседанието присъстват още: 

- Ана Петрова – главен секретар в 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 представителя на 
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държавата и представителите на четири от общо пет общини-членове на Асоциацията. 

Председателят констатира, че отсъства представител на Община Попово – 15,48% право на 

глас. Той уточни, че в списъка на присъстващите с право на глас са регистрирани 

представители на членове на Асоциацията с право на глас общо 84,52 % от всички гласове , 

предвид което съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите заседанието се счита за редовно. 

Г-н Стайков информира, 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 припомни, че съгласно изискването на текста на чл. 12, ал. 8 и чл. 46, 

ал. 1, т. 2 от ПОДАВИК  протоколист на извънредното 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 от гласовете на присъстващите членове се прие съответното 

предложение. 

Г-н Стайков допълни още, че в изпълнение на чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от ПОДАВИК, с 

покана изх. № АВиК-01-3-15/10.09.2019 г., проектът на дневен ред е предоставен на хартиен 

носител, както и е изпратен на електронните пощи на членовете на Асоциацията. Писмените 

материали свързани с него са изпратени на електронните пощи на членовете на 

Асоциацията, съгласно чл. 10, ал. 6 от ПОДАВИК. Отбеляза, че в срока по чл. 11, ал. 1 и ал. 

2 от ПОДАВИК не са постъпили искания от членовете на Асоциацията за включване на 

допълнителни други точки в дневния ред. 

Председателят на Асоциацията по ВиК Търговище откри заседанието и  предложи за 

гласуване 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. за 2020 г. в размер на 20 000.00 лв., на основание 

чл. 20, ал. 3 от ПОДАВИК. 

2. Разни. 

Дневният ред се прие с пълно единодушие от присъстващите членове.  

Общото събрание на Асоциацията продължи работа по по първа точка от дневния ред.  

Г-н Стайков напомни на присъстващите, че съобразно разпоредбите на чл. 20, ал. 5 от 

ПОДАВИК, проектът на бюджет на Асоциацията, заедно с обяснителна записка е изпратен 

на членовете за обсъждане с писмо изх. № АВИК-01-3-14/17.07.2019 г. Г-н Стайков 

отбеляза, че в едномесечния срок не са направени писмени предложения за промени. 

Разясни на членовете, че съгласно чл. 20, ал.3, във връзка с ал. 2 от Правилника на 

Асоциацията, за съставянето на проект на бюджет е нужно Общото събрание на 

Асоциацията да приеме решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията за следващата година, който размер влияе пряко на окончателния 

бюджет на Асоциацията за 2020 г. Уточни, че приетото решение се изпраща на Министъра 

на регионалното развитие и благоустройството, който от своя страна включва 

предложението в проекта за годишен бюджет на Министерството по чл. 69, ал. 4 от Закона 
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за публичните финанси. Допълни още, че размерът на общинските вноски в 

проектобюджета на Асоциацията се определя въз основа на предложението за 

препоръчителния размер на вноската на държавата и процентното съотношение на гласовете 

на членовете й в Общото събрание. (чл. 20, ал. 4 от ПОДАВИК). 

Г-н Стайков даде думата на представителите на общини за коментари. Такива не 

последваха. Пристъпи към гласуване на предложението за решение по първа точка от 

дневния ред.  

Държавата представлявана от Областен управител  -  35 % „ЗА“. 

Община Търговище -  30.81 %  „ ЗА“ 

Община Попово –  няма представител 

Община Омуртаг -  11.75 %  „ ЗА“  

Община Опака – 3.58 %  „ЗА“ 

Община Антоново – 3.37 %  „ЗА“ 

С 100 % „ЗА“ от всички присъстващи с право на глас се прие следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВИК, Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

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

приема 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 2019 г. да бъде 20 000.00 лв., при 

условие, че същият бъде променен в съответствие с окончателния размер на вноската на 

държавата, определен след приемането на постановлението за изпълнение на държавния 

бюджет за 2019 г. 

 

Общото събрание на Асоциацията продължи работа по втора точка от дневния ред.  

Председателят даде думата на присъстващите членове на Асоциацията. 

Председателят и членовете на Асоциацията обсъдиха проблемите с 

водоснабдяването и канализацията в общините на територията на област Търговище, и 

начините за разрешаването им.  

Г- н Стайков запозна присъстващите с движението на съдебните дела водени между 

Община Попово и Асоциацията по ВиК Търговище. Предмет на делата е нежеланието на 

кмета на община Попово да членува в Асоциацията. Информира членовете, че именно 

действията на кмета на община Попово възпрепятстват възможността от 

прединвестиционни проучвания на територията на област Търговище и съответно 

последващото усвояване на безвъдмездни средства в размер на  100 млн. лв по ОП „Околна 

среда“ 2014-2020 г. за територията на областта.  

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други въпроси за обсъждане в 11:40 

часа г-н Митко Стайков закри извънредното заседание на общото събрание на Асоциация 

по ВиК Търговище. 

Неразделна част от Протокола са: 

1. Списък на присъстващите с право на глас. 



4 
 

2. Решение №РД-02-14-1044/27.09.2019 г. на Министъра на регионалното развитие 

и благоустройството.  

3. Пълномощно № 26-00-760/03.12.2018 г. на Министъра на околната среда и 

водите. 

            4. Решение № 5 по Протокол № 56/26.09.2019 г. на Общински съвет Търговище.  

           5. Решение № 525 по Протокол №62/27.09.2019 г. на Общински съвет Омуртаг. 

            6. Решение № 391 и Решение № 392 по Протокол № 48/27.09.2019 г.на Общински 

съвет Опака. 

            7. Решение № 463 по Протокол №56/25.09.2018 г. на Общински съвет Антоново. 

 

              

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7700 гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” 2, avik@tg.government.bg, тел. 0601/61319 

mailto:avik@tg.government.bg

