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                                                           ПРОТОКОЛ № 18 

от 28.02.2020 г. 

 

 Днес, 28 февруари 2020г. (петък) от 14:00 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 

Румен Ганчев Петков – Заместник-кмет на Община Опака 

Хайредин Мехмедов – Кмет на Община Антоново 

Наличието на мандат се установи както следва: 

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

от 25.02.2020 г. на министъра на околната среда и водите и решение №РД-02-14-159 от 

03.02.2020 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 №5/28.02.2020 г. на Общински съвет – Търговище, като има 

30,81% участие в разпределението на гласовете по точките от дневния ред. 

- Румен Ганчев Петков – представлява Община Опака, съгласно решение № 52 

по протокол № 5/21.02.2020 г. , като има 3,58%  участие в разпределението на гласовете 

по точките от дневния ред. 

- Хайредин Мехмедов – представлява Община Антоново, съгласно решение № 

46 по протокол №5/22.02.2020 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 

Инж.Явор Миланов – управител на „ВиК“ ООД гр.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 три от общо пет общини-членове на Асоциацията. 

Председателят констатира, че отсъстват представители на Община Попово и Община 

Омуртаг. Той уточни, че в списъка на присъстващите са регистрирани представители на 

държавата и на общините-членове на Асоциацията общо с 72,76% право на глас от 

всички гласове, предвид което съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите заседанието 

се счита за редовно. 

Г-н Стайков информира присъстващите, че общото събрание на Асоциацията е 

открито за представители на средствата за масова информация и обществеността. 
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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 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. Представителите на държавата и общините – членове на 

Асоциацията гласуваха както следва: 

Областен управител, представляващ държавата – 35% - ЗА 

Община Търговище – 30,81% - ЗА 

Община Опака – 3,58 % - ЗА 

Община Антоново – 3,37 % - ЗА 

Предложението за преброител на кворума на заседанието се прие с пълно 

единодушие (100% - ЗА) от присъстващите членове с право на глас на общо 72,76% от 

всички гласове. 

Г-н Стайков информира присъстващите, че в изпълнение на чл. 10, ал.2 от  

Правилника за организацията и дейността на асоциациите, с покана с изх. №АВиК-01-

2/ 29.01.2020 г. е предоставен проект на дневния ред за настоящото заседание, заедно с 

писмените материали свързани с обявения дневен ред. В срока по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от 

Правилника не са постъпили искания от членовете на Асоциацията за включване на 

допълнителни други точки или 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 2019 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 2019 г., в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК.  

3. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК – Търговище за 2020 г., съгласно 

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

4. Съгласуване на актуализиран план за опазване на околната среда, 

включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на 

разрешителните за заустване на отпадъчни води, и програма за управление на 

отпадъците (включително утайките) по чл. 5.5 б. “а” от Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни  и канализационни услуги. 

5.  Разни  

Представителите на държавата и общините – членове на Асоциацията гласуваха 

както следва: 

Областен управител, представляващ държавата – 35% - ЗА 

Община Търговище – 30,81% - ЗА 

Община Опака – 3,58 % - ЗА 

Община Антоново – 3,37 % - ЗА 

Предложението за дневен ред на заседанието се прие с пълно единодушие 

(100% - ЗА) от присъстващите членове с право на глас на общо 72,76% от всички 

гласове. 
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В този момент към присъстващите на заседанието се присъедини инж. Ешреф 

Ешрефов – кмет на Община Омуртаг, който се регистрира в списъка на присъстващите 

и в списъка на присъстващите с право на глас, и се установи наличието на мандат да 

представлява Община Омуртаг съгласно решение № 47 по протокол №6/28.02.2020 г. 

на Общински съвет – Омуртаг, имайки 11,76% участие в разпределението на гласовете. 

С това в списъка на присъстващите вече са регистрирани представители на държавата и 

на общините-членове на Асоциацията общо с 84,52% право на глас от всички гласове.  

 

По първа точка: Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по 

ВиК – Търговище за 2019 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 дословно прочете обяснителната записка към отчета за изпълнение 

на бюджета за 2019 г. на Асоциацията, като наблегна на факта, че не са постъпили 

вноски за 2018г. и 2019г. от Община Попово, общо в размер на 13 268.58лв. 

Г-н Стайков припомни, че на проведеното редовно събрание на 12.03.2019г. 

беше приет отчет за дейността за 2018г. и бюджета на асоциацията за 2019г. 

Председателят отбеляза, че към настоящия момент в Асоциацията има 2 служителя – 

Ана Петрова на длъжност главен секретар, която към момента е в болничен за 

бременност и Пламен Тодоров на длъжност финансов експерт, който е на 4 часов 

работен ден. 

Г-н Стайков спомена някои от основните дейности извършени през 2019г. - 

проведени са 3 събрания – едно редовно и две извънредни. На извънредно заседание на 

12.12.2019г. беше съгласуван коригиран бизнес план на “ВиК” ООД гр.Търговище. 

Председателят наблегна на факта, че друга от основните дейности извършвани през 

2019г. е свързана със заведените дела от представители на Община Попово във връзка с 

прекратяването на членството на Община Попово в Асоциация по водоснабдяване и 

канализация обслужвана от  “Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Търговище. 

Председателят допълни, че са сключени договори за процесуално представителство на 

Асоциацията по тези дела и са направени разходи в размер на 4200 лева с цел запазване 

целостта и консолидацията на асоциацията. 

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 2019г.  

Представителите на държавата и общините – членове на Асоциацията 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 пълно единодушие (100% - ЗА) от присъстващите членове с право на глас на 

общо 84,52% от всички гласове, на основание чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите се взе 

следното решение: 
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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 2019г. 

 

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

по ВиК – Търговище за 2019г., 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.  

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 2019 г.  

Представителите на държавата и общините – членове на Асоциацията 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 пълно единодушие (100% - ЗА) от присъстващите членове с право на глас на 

общо 84,52% от всички гласове, 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 2019 г. 

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

2020 г. 

Председателят даде думата на Пламен Тодоров, който 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 

припомни още, че с Решение №1 по Протокол № 16 от 11.10.2019 г. Общото събрание 

на Асоциацията по ВиК Търговище прие решение препоръчителния размер на вноската 

на Държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 г. да бъде 20 000 лв. /двадесет хиляди 

лева/ и с писмо вх. №АВиК-01-3-37/10.01.2020 г. на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройтвото Асоциация по Вик Търговище е уведомена, че  

mailto:avik@tg.government.bg


АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,  

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

 

5 

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

 

окончателният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 г. е 

в размер на  20 000.00 лв.  

Пламен Тодоров информира присъстващите, че съгласно чл. 20, ал. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК - размерът на 

вноската на общините-членове на асоциацията се определя въз основа на вноската на 

държавата и процентното съотношение на гласовете на членовете й в общото събрание 

и вноските на държавата и общините, формиращи бюджета на Асоциацията за  2020 г. 

са както следва: 

 № Институция Размер на вноската  

1. Държавата  20 000.00 лв. 

2. Община Търговище 17 605.72 лв. 

3. Община Попово 8 845.72 лв.  

4.  Община Омуртаг 6 720.00 лв. 

5. Община Опака 2 045.71 лв. 

6. Община Антоново 1 925.71 лв. 

 Общо 57 142. 86 лв. 

Председателят предостави думата на членовете за коментари и изказвания.  

Думата взе инж. Панайотов, който зададе въпроса дали неплатените вноски на 

Община Попово в размер на 13 268.58лв. са дължими все още. 

Председателят на асоциацията категорично заяви, че ще бъдат предприети 

всички необходими действия за изискване на дължимите вноски от Община Попово, 

включително и по съдебен път. 

Думата взе инж. Ешреф Ешрефов, който зададе въпроса дали всички останали 

вноски за 2019г. са преведени, в това число и вноската на Община Омуртаг. 

Пламен Тодоров отговори, че вноската на Община Омуртаг в размер на 

1444.29лв. е получена на 17.06.2019г. и всички останали вноски са получени през 

2019г., с изключение на вноските на Община Попово за 2018г. и 2019г. общо в размер 

на 13 268.58лв. 

Не последваха други въпроси и коментари. Председателят на асоциацията 

предложи да бъде гласуван следния проект на решение по трета точка от дневния ред: 

1. Общото събрание приема бюджета на Асоциация по ВиК Търговище за 2020 

г., при вноска на Държавата в размер на 20 000.00 лв., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 

от Закона за водите.  

2. Вноските на Общините – членове на Асоциацията са в размер определен по 

реда на чл. 20, ал. 4 от ПОДАВИК, 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  20 000.00 лв. 

2. Община Търговище 17 605.72 лв. 

3. Община Попово 8 845.72 лв.  

3. Община Омуртаг 6 720.00 лв 

4. Община Опака 2 045.71 лв. лв. 

5.  Община Антоново 1 925.71 лв. 

 Общо 57 142. 86 лв. 

3. Членовете на Асоциацията внасят своите вноски в бюджета не по-късно от 2 

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

 

Представителите на държавата и общините – членове на Асоциацията гласуваха 

както следва: 
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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 пълно единодушие (100% - ЗА) от присъстващите членове с право на глас на 

общо 84,52% от всички гласове, на основание чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите се взе 

следното решение: 

РЕШЕНИЕ №3 

1. Общото събрание приема бюджета на Асоциация по ВиК Търговище за 2020 

г., при вноска на Държавата в размер на 20 000.00 лв., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 

от Закона за водите.  

2. Вноските на Общините – членове на Асоциацията са в размер определен по 

реда на чл. 20, ал. 4 от ПОДАВИК, 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  20 000.00 лв. 

2. Община Търговище 17 605.72 лв. 

3. Община Попово 8 845.72 лв.  

3. Община Омуртаг 6 720.00 лв 

4. Община Опака 2 045.71 лв. лв. 

5.  Община Антоново 1 925.71 лв. 

 Общо 57 142. 86 лв. 

3. Членовете на Асоциацията 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 2018г. и 2019г., които са общо в размер на 13 268.58лв. 

По четвърта точка: Съгласуване на актуализиран план за опазване на околната 

среда, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на 

разрешителните за заустване на отпадъчни води, и програма за управление на 

отпадъците (включително утайките) по чл. 5.5 б. “а” от Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни  и канализационни услуги. 

Председателят даде думата на Пламен Тодоров, който информира, че във връзка 

с присъединяването на общините Попово и Опака към Асоциация ВиК Търговище 

възниква необходимост от актуализиране на план за опазване на околната среда, 

включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на 

разрешителните за заустване на отпадъчни води, и програма за управление на 

отпадъците (включително утайките) по чл. 5.5 буква “а” от Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни  и канализационни услуги (Договора/ът). Предвид това, в изпълнение 

на чл 13.1 буква “б” от Допълнителното споразумение № 1 към Договора, с писмо вх. 

№ АВиК-01-2-105/13.12.2019 г. ВиК операторът е  предоставил за съгласуване с 

Асоциацията описаните по-горе планове и програми. 

Председателят даде думата на инж. Явор Миланов, който разясни, че 

необходимостта от актуализиране на плановете и програмите произлиза от 

присъединяването на общините Попово и Опака към Асоциация по ВиК Търговище и 

извършване на корекции по предписания от РИОСВ, гр. Шумен. 
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Не последваха други въпроси и коментари и председателят на асоциацията 

предложи да бъде гласуван следния проект на решение по четвърта точка от дневния 

ред: на основание чл. 13.1 буква “б” от Допълнителното споразумение № 1 към 

Договора Общото събрание на Асоциацията по ВиК Търговище съгласува актуализиран 

план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг в 

съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води, и 

програма за управление на отпадъците (включително утайките) по чл. 5.5 буква “а” от 

Договора. 

Представителите на държавата и общините – членове на Асоциацията 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 пълно единодушие (100% - ЗА) от присъстващите членове с право на глас на 

общо 84,52% от всички гласове, на основание чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите се взе 

следното решение: 

РЕШЕНИЕ № 4 

На основание чл. 13.1 буква “б” от Допълнителното споразумение № 1 към 

Договора Общото събрание на Асоциацията по ВиК Търговище съгласува актуализиран 

план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг в 

съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води, и 

програма за управление на отпадъците (включително утайките) по чл. 5.5 буква “а” от 

Договора. 

Общото събрание на Асоциацията продължи работа по пета 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. Коментира се и 

повишението на цената на водата по общини, кое налага това, поцедурата по 

съгласуване на бизнес плана на ВиК оператор Търговище, съгласно Закона за водите.  

 

Управителят на ВиК дружеството участва активно в дискусията и информира 

присъстващите, че въпреки заведените дела от Община Попово за напускане на 

Асоциацията по ВиК гр.Търговище  „ВиК“ ООД гр.Търговище през календарната 

2019г. е осъществявала дейност в Община Попово съгласно сключено Допълнително 

споразумение 1 към договор АВИК-011(90)/22.04.2016г. и са направени инвестиции за 

близо 500 хил.лв. в корпоративни активи и ВиК активи публична общинска 

собственост. Издадена е фактура към Община Попово за извършените инвестиции в 

размер на 94177.55лв. данъчна основа и 18835.55лв. ДДС, като с писмо изх.N30-2447-

2#1/14.01.2020г. от Община Попово се заявява, че не приемат извършените инвестиции. 

 

Обсъдиха се предстоящите инвестиции през 2020 г., начина на разпределянето 

им по собственици на публичните ВиК активи, както и предстоящото съгласуване на 

подробната инвестиционна програма за 2020 г. 
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Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други въпроси за обсъждане в 

15:00 часа г-н Митко Стайков закри редовното 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-02-14-159/03.02.2020 г на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството.  

3. Пълномощно №26-00-760 от 25.02.2020 г. на Министъра на околната среда и 

водите. 

4. Решение № 3 по протокол №5/28.02.2020 г.  на Общински съвет Търговище.  

5. Решение № № 47 по протокол №6/28.02.2020 г. на Общински съвет Омуртаг. 

6. Решение № 52 по протокол № 5/21.02.2020 г. на Общински съвет Опака. 

7. Решение № 46 по протокол №5/22.02.2020 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:  

Пламен Тодоров / П. / 

Финансов експерт на Асоциация по ВиК Търговище 
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