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АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,  

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

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 17/12.12.2019 г. 

 

 Днес, 12.12.2019 г. (четвъртък) от 13:00 часа в пресцентъра на Областна 

администрация Търговище се проведе извънредно заседание на общото събрание на 

Асоциацията по водоснабдяване 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 Румен Петков –Заместник- кмет на Община Опака 

Наличието на мандат се установи както следва: 

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

760/02.12.2019 г. на Министъра на околната среда и водите и Решение №РД-02-14-

1269/05.12.2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

притежавайки 35.00 % от всички гласове. 

- инж. Митко Веселинов Панайотов – представлява Община Търговище съгласно 

Решение № 9 по Протокол № 2/29.11.2019 г. на Общински съвет Търговище, като има 

30.81 % участие в разпределението на гласовете. 

- инж. Мехмед Ибрахимов Мехмедов - представлява Община Омуртаг съгласно 

Решение № 10 по Протокол №2/28.11.2019 г. на Общински съвет – Омуртаг, като има 

11.76 % участие в разпределението на гласовете. 

- г-н Румен Петков – представлява Община Опака съгласно Решение № 20 и 

Решение № 21 по Протокол № 2/25.11.2019 г. като има 3.58 % участие в разпределението 

на гласовете. 

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

Решение № 10 по Протокол №2/28.11.2018 г. на Общински съвет – Антоново, като има 

3.37 % участие в разпределението на гласовете. 

 На заседанието присъстват още: 

- инж. Явор Миланов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Търговище 

- г-н Марин Бъчваров – главен счетоводител на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Търговище 

- Пламен Тодоров - финансов експерт на Асоциация по ВиК Търговище. 
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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 

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 информира, че предвид  основателно отсъствие на главния секретар на 

Асоциацията протоколист на извънредното заседание е Пламен Тодоров – финансов 

експерт 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-01-3-27/11.11.2019 г., проектът на дневен ред е предоставен на 

хартиен носител. Писмените материали свързани с дневния ред са изпратени заедно с 

описаната покана. 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.Съгласуване на коригиран проект на Бизнес план за развитието и дейността  на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторния период 2017-2021 

г., с включени територии на общините Попово и  Опака, на основание чл. 198в, ал.4, т. 5 от 

Закона за водите. 

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.  

Председателят на Асоциацията разясни, че промяната на границите на обособената 

територия неизменно изисква изменение на Бизнес плана, включвайки общините  Попово 

и Опака. Г-н Стайков напомни, че с писмо с вх. № АВиК-01-2-103/04.11.2019 г. от 

управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е предоставен за 

съгласуване проект на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Търговище за периода 2017-2021 г. Той поясни, че  съгласно чл. 

198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и чл. 6.4, буква (д) от Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К 

услуги (Договора), Асоциацията по ВиК съгласува бизнес плана на Оператора. Допълни 
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още, че  правомощията на Асоциацията по съгласуване на бизнес плана на ВиК Оператора 

са ясно регламентирани в чл. 198м, ал. 2 от ЗВ. Председателят продължи, че в случай на 

несъгласуване на плана от страна на членовете на Асоциацията поради открито 

несъответствие с инвестиционната програма и договора, Асоциацията следва да го върне 

за доработка с мотивирано становище и указания на ВиК оператора. Подчерта, че  

компетентен орган за утвърждаване и одобряване на цените на ВиК услугите е единствено 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

Г-н Стайков даде даде думата на управителя ВиК ООД, гр. Търговище инж. Явор 

Миланов за разяснения относно коригирания проект на бизнес план на повереното му 

дружество. 

Инж. Миланов информира, че плана е претърпял корекции в частта за 

възнаграждения на служителите на дружеството, тъй като от 01.01.2020 г. минималната 

работна заплата ще се увеличи. Той допълни, че и актуалната цена на електрическата 

енергия е променена след проведените обществени поръчки през лятото на 2019 г. 

Управителят на ВиК дружеството наблегна, че инвестициите в публични активи, заложени 

в бизнес плана, съответстват на инвестициите, отразени в допълнителното споразумение 

към договора сключен между Асоциацията по ВиК и ВиК Търговище. 

Председателят на Асоциацията подчерта, че е важно общините-членове на 

Асоциацията да бъдат информирани какви инвестиции са направени и предстоят, каква би 

била новата цена на водата в следствие на заложените инвестиции. 

Инж. Панайотов подкрепи казаното от Председателят, като допълни, че е удачно да 

се обърне внимание и на загубите на вода по водопреносната мрежа и да се обсъдят 

варианти за намаляването им. Той не скри своето притеснение относно предстоящото 

повишение на цената на водата, предвид евентуални негативни реакции от страна на 

жителите на общината. Изрази надежда, че извършването на инвестиции от страна на ВиК 

оператора ще подобри състоянието на мрежата, респективно ще се повиши качеството на 

ВиК услугата. 

Г-н Стайков помоли инж. Миланов да разясни какви инвестиции предвижда за 2020 

г. в публични активи - държавна и общинска собственост. 

Инж. Миланов съобщи, че за 2020 г. дружеството предвижда да инвестира общо 

645 хил. лв. в публични ВиК активи, съответно за Държавата – 62 хил. лв., за Община 

Търговище – 242 хл. лв., за Община Попово- 105 хил. лв., за Община Омуртаг – 95 хил. лв., 

за Община Антоново – 79 хил. лв. и за Община Опака- 63 хил. лв. Той допълни, че освен 

тези разходи дружеството е заложило и още 500 хил. лв. в корпоративни активи. 

Управителят на ВиК оператора информира, че от 2020 г. жителите на общините 

Търговище и Попово ще плащат 3,26 лв. за кубик вода, жителите на общините Омуртаг и 

Антоново – 2,86 лв, а в община Опака – 2,58 лв. Инж. Миланов, каза още, че селата с 

гравитачно водоснабдяване, които досега са плащали 0,98 ст. ще трябва да плащат 2,58 лв. 

Други изказвания нямаше. Пристъпи се към гласуване на предложението за 

решение по пъва 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:  
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РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Търговище съгласува изменен проект на Бизнес план за развитието 

и дейността  на „ Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторния 

период 2017-2021 г., с включени територии на общините Попово и  Опака. 

 

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

Председателят даде думата на присъстващите членове на Асоциацията. 

Председателят заедно с членовете на Асоциацията и управителя на ВиК 

дружеството обсъдиха проблемите с водоснабдяването и канализацията в общините на 

територията на област Търговище, и начините за разрешаването им. Всички се обединиха 

около заключението, че съвместната работа и навременна информираност по между им ще 

допринесе за положителни резултати във ВиК сектора в област Търговище. 

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други въпроси за обсъждане в 13:45 

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. 

2. Решение №РД-02-14-1269/05.12.2019 г. на Министъра на регионалното развитие 

и благоустройството.  

3. Пълномощно № 26-00-760/02.12.2019 г. на Министъра на околната среда и 

водите. 

4. Решение № 9 по Протокол № 2/29.11.2019 г. на Общински съвет Търговище.  

5. Решение № 10 по Протокол №2/28.11.2019 г. на Общински съвет Омуртаг. 

6. Решение № 20 и Решение № 21 по Протокол № 2/25.11.2019 г.на Общински 

съвет Опака. 

7. Решение № 10 по Протокол №2/28.11.2018 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 и преброител:  /П./ 

Пламен Тодоров  

Финансов експерт на Асоциация по ВиК Търговище 
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