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АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,  

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

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23/11.04.2022 г. 

 

 Днес, 11.04.2022 г. (понеделник) 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 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 Станимир Парашкевов - Областен управител на област Търговище и 

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

Търговище. 

инж. Татяна Илиева – Главен експерт в Дирекция УТОСТ на Община Търговище 

г-н Юнал Османов – Заместник-кмет на Община Омуртаг 

г-н Румен Петков– Заместник-кмет на Община Опака 

г-н Хайредин Мехмедов – Кмет на Община Антоново 

Наличието на мандат се установи както следва: 

- г-н Станимир Парашкевов  – представлява Държавата съгласно Решение №РД-

02-14-392/11.04.2022 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството (вх. № 

АВиК-01-6-4/11.04.2022 г.) и Пълномощно №26-00-760/07.04.2022 г. на Министъра на 

околната среда и водите ( вх. № АВиК-01-1-7/07.04.2022 г.), притежавайки 35.00 % от 

всички гласове. 

- инж. Татяна Илиева – представлява Община Търговище, съгласно Решение № 5 

по Протокол № 35/31.03.2022 г. на Общински съвет Търговище, като има 30.81 % участие в 

разпределението на гласовете. 

- г-н Юнал Османов - представлява Община Омуртаг, съгласно Решение № 357 по 

Протокол № 34/11.04.2022 г. на Общински съвет Омуртаг, като има 11.76 % участие в 

разпределението на гласовете. 

- г-н Румен Петков – представлява Община Опака, съгласно Решение № 288 по 

Протокол № 30/21.03.2022 г. на Общински съвет Опака, като има 3.58 % участие в 

разпределението на гласовете. 

- Хайредин Мехмедов – представлява Община Антоново, съгласно Решение № 283 

по Протокол № 36/22.03.2022 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-жа Ана Петрова – главен секретар в Асоциация по ВиК – Търговище 

- инж. Йовка Георгиева – ВиК експерт в Асоциация по ВиК - Търговище 

- г-н Пламен Тодоров - финансов експерт в Асоциация по ВиК – Търговище 

 

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

Станимир Парашкевов съобщи, че участие в днешното заседание ще вземат като 

мандатоносители представителят на държавата и представителите на четири от общо пет 

общини-членове на Асоциацията. Председателят констатира, че отсъства само 

представител  на Община Попово. Той уточни, че в списъка на присъстващите са 
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регистрирани представители на държавата и на общините-членове на Асоциацията общо с 

84,52% право на глас от всички гласове, предвид което, съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона 

за водите, заседанието се счита за редовно.   

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 3/4 (три четвърти) от  гласовете на присъстващите, с изключение 

на решенията за промяна в границите на обособената територия, които се приемат с 

единодушие.  

Г-н Парашкевов информира, че съгласно чл. 12, ал. 4 от ПОДАВИК на заседанието 

на общото събрание присъстват главния секретар, финансовия експерт и ВиК експерта на 

Асоциацията.  

Председателят допълни още, че съгласно чл. 15, ал. 3 и чл. 46, ал. 1, т. 2 от  

ПОДАВИК протоколите се изготвят от главния секретар на Асоциацията, подписват се от 

председателя, главния секретар и преброителя на гласовете по чл. 12, ал. 3 или лицето по 

чл. 12а, ал. 2 от ПОДАВИК. 

Г-н Парашкевов запозна присъстващите членове с възможността преброител на 

кворума да бъде финансовия екперт, съгласно чл. 12, ал. 8 от ПОДАВИК. Подложи този 

вариант на гласуване. Предложението се прие с пълно единодушие от гласовете на 

членовете. 

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

с покана изх. № АВиК-01-6-2/11.03.2022 г., проектът на дневен ред, заедно с писмените 

материали, е изпратен, чрез системата за електронен обмен на документи, както на хартиен 

носител на институциите, които не са включени в системата. Описаните документи са 

изпратени и на електронните пощи на членовете на Асоциацията, съгласно чл. 10, ал. 6 от 

ПОДАВИК.  

Председателят откри заседанието и предложи за гласуване следния дневен ред: 

1. Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК Търговище за 2021 

г., на основание на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК.  

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

за 2021 г., на основание с чл.26, ал. 3 ПОДАВИК, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК.  

3. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиКТърговище за 2022 г., съгласно чл. 

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

4. Съгласуване на коригиран Бизнес план за развитието и дейността на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторния период 2022-2026 г, 

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

5. Одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2022 г. на „Водоснабдяване 

и канализация” ООД, гр. Търговище, на основание на чл. 33а от ПОДАВИК; 

6. Приемане на решение, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, за 

сключване на Допълнително споразумение № 2 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. 

7. Разни. 

Представителите на държавата и общините–членове на Асоциацията гласуваха както 

следва: 

Държавата представлявана от Областен управител  -  35 % –ЗА 

Община Търговище – 30,81% - ЗА 

Община Опака – 3,58 % - ЗА 

Община Антоново – 3,37 % - ЗА 

Община Омуртаг – 11,76% - ЗА 
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Предложението за дневен ред на заседанието се прие с пълно единодушие (100% - 

ЗА) от присъстващите членове с право на глас на общо 84,52% от всички гласове. 

Преди да започне обсъждането на точките от дневния ред, г-н Парашкевов отново 

акцентира, че в чл. 14, ал. 4 от ПОДАВИК е ясно разписано, че когато, при провеждане на 

гласуване, някой от представителите на общините от съответната асоциация, имащи право 

на глас, упражни това право с “против” или „въздържал се“, следва съответният 

представител да представи писмено становище за това решение, което се включва в 

протокола. Допълни още, че съгласно чл. 14, ал. 5 от ПОДАВИК, когато присъства 

представител на Община- член на Асоциацията, който не е упълномощен да гласува по 

някои от въпросите от дневния ред, гласът му по съответния въпрос, за изчисляване на 

резултатите от гласуването и приемане на решение, се приема като „въздържал се“. 

Председателят напомни, че същото е записано в поканите до членовете. 

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

ред.  

Г-н Парашкевов, припомни на присъстващите, че  е изпълнено е  условието на чл. 

198в, ал. 5, т. 5 от ЗВ, във връзка с чл. 16, т.3 от ПОДАВИК, и  отчетът за дейността на 

Асоциацията по ВиК Търговище за 2021 г. е изпратен на членовете и Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството до 31.01.2022 г. /писмо изх. №АВИК-01-2-

2/31.01.22 г., изх. № АВиК-01-2-2/31.01.2022 г./. 

Г-н Парашкевов информира присъстащите, за позицията на двете министерства. 

Съобщи, че МРРБ е „ за приемане“ на годишния отчет. Обърна внимание, че МОСВ има 

съображения относно част от представения отчет. Дословно цитира текста на 

пълномощното на МОСВ, а именно: „Да представлява Държавата на заседанието и гласува 

по предложения дневен ред, както следва: 1. За приемане на годишен отчет за дейността на 

Асоциацията по ВиК Търговище за 2021 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ, във връзка с 

чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК, при условие, че в отчета на Асоциацията бъдат направени 

следните изменения и допълнения: 1.1 В раздел „Жалби“: да се представи информация за 

предмета на жалбата, дали се отнася за проблеми с количеството на питейната вода, 

качествотона питейната вода, канализационната услуга и др.; да се посочи общ брой жалби 

за всяка от видовете – количеството на питейната вода, качеството на питейната вода, 

канализационната услуга или друго. 1.2 Да се добави нов раздел „Информация за 

управление на ВиК активите“, в който даа се включи кратка информация за качеството на 

питейната вода в периода най-малко за общинските центрове и информация за наличие на 

прекъсване на водоподаване от водоснабдителната мрежа поради нарушено качество на 

питейната вода." 

Председателят даде думата на главния секретар на Асоциацията.  Г-жа Ана 

Петрова увери, че информацията за брой и предмет на жалби ще се подаде допълнително на 

МОСВ. Тя допълни, че информацията за качество на питейна вода и прекъсване на 

водоподаване, поради нарушено качество на питейната вода, ще бъде предоставена на 

министерството, след като бъде  събрана от компетентните институции – ВиК и РЗИ. 

Допълни още, че Асоциацията по ВиК Търговище има други контролни правомощия, 

свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на активите, реализирането 

на инвестиционната програма, изпълнението на договорните показатели за качество, както 

и другите задължения, предвидени в договора с В и К оператора. Главният секретар 

продължи с коментар, че механизмите за контрол, предвидени в договора, трябва да бъдат 

съобразени с контролните правомощия на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, Министъра на здравеопазването, Комисията за енергийно и водно 

регулиране и другите компетентни органи, и не може да се дублират. Главният секретар 

изрази мнение, че в случая следва да се взима под внимание мандата на МРРБ, който в 

случая е "за приемане". Допълни, че в изпълнение на чл. 198в, ал. 5, т. 5 от ЗВ във връзка с 
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чл.16, т. 3 от ПОДАВИК отчетът е изпратен на Министъра на на регионалното развитие и 

благоустройството и общините-членове на Асоциацията в срок. 

Други изказвания няма. 

Председателят прочете проекта на решение по т. 1 от дневния ред, както следва: „На 

основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК, Общото 

събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Търговище приема годишен отчет за 

дейността на Асоциация по ВиК  Търговище за 2021 г.“. 

Пристъпи се към гласуване:  

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

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 № 1 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК, 

Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Търговище приема 

годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК  Търговище за 2021 г. 

 

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

ред.  

 Председателят информира присъстващите, че в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от 

ПОДАВИК в срок  е изпратен отчет за изпълнението на бюджета. Допълни още, че в 

разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ПОДАВИК отчетът за изпълнението на бюджета, 

заедно с подробна обосновка за необходимостта от извършените разходи, се приема от 

Общото събрание.  

Г-н Парашкевов информира присъстащите, за позицията на държавата е за приемане. 

Изказвания няма. 

Председателят прочете проекта на решение по т. 2 от дневния ред, както следва: „На 

основание чл. 26, ал. 3 от ПОДАВИК, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК Общото 

събрание приема отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК  Търговище за 

2021 г.“ 

Пристъпи се към гласуване:  

Държавата представлявана от Областен управител  -  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, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК 

Общото събрание приема отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК  

Търговище за 2021 г. 
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Общото събрание на Асоциацията продължи работа по трета точка от дневния ред. 

 Председателят на Асоциацията напомни, че с 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. С писмо вх. № АВИК-01-7/22.03.22 г. МРРБ е уведомило 

Асоциациите за окончателния размер на вноската в бюджета на асоциациите – 20 000 лв. 

Председателят допълни още, че въпреки размерът на държавата,  с Решение №1 по 

Протокол № 22/11.01.2022 г. от проведено извънредно заседание на 11.01.2022 г. Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК Търговище е приело решение препоръчителния размер на 

вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията за 2022 г. да бъде  0.00 лв.   

Г-н Парашкевов каза, че на основание чл. 27, ал. 2 от ПОДАВИК реализираните 

икономии от предходни години ще бъдат използвани за обезпечаване дейността на 

Асоциацията през 2022 г. 

Вноските на държавата и общините, формиращи бюджета на Асоциацията за  2022 г. 

са както следва: 

  

№ Институция Размер на вноската  

1. Държавата  0.00 лв. 

2. Община Търговище 0.00 лв. 

3. Община Попово 0.00 лв.  

4.  Община Омуртаг 0.00 лв 

5. Община Опака 0.00 лв. 

6. Община Антоново 0.00 лв. 

 Общо 0.00лв. 

 

Председателят информира, че Община Попово е внесла своите дължими членски 

вноски за 2018, 2019, 2020, 2021 – в размер на 28 748, 59 лв.  

Изказвания няма. 

Председателят прочете проекта на решение по т. 3 от дневния ред, както следва: „1. 

Общото събрание приема бюджета на Асоциация по ВиК Търговище за 2022 г., при вноска 

на Държавата в размер на 0.00 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  0.00 лв. 

2. Община Търговище 0.00 лв. 

3. Община Попово 0.00 лв. 

3. Община Омуртаг 0.00 лв. 

4. Община Опака 0.00 лв. 

5.  Община Антоново 0.00 лв. 

 Общо 0.00 лв. 

 

Пристъпи се към гласуване:  

Държавата представлявана от Областен управител  -  35 % „ЗА“ 

Община Търговище -  30.81 %  „ ЗА“ 

Община Омуртаг -  11.76 %  „ ЗА“  

Община Опака – 3.58 %  „ЗА“ 
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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 2022 г., 

при вноска на Държавата в размер на 0.00 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  0.00 лв. 

2. Община Търговище 0.00 лв. 

3. Община Попово 0.00 лв. 

3. Община Омуртаг 0.00 лв. 

4. Община Опака 0.00 лв. 

5.  Община Антоново 0.00 лв. 

 Общо 0.00 лв. 

 

Общото събрание на Асоциацията продължи работа по четвърта точка от дневния 

ред.  

Председателят припомни, че с писмо с вх. № АВиК-01-3-16/11.03.2022 г. 

управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище отново предостави за 

съгласуване коригиран Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Търговище за периода 2022-2026 г. Съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 5 от 

Закона за водите и чл. 6.4 буква „д“ и „е“ 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. Правомощията на 

Асоциацията по съгласуване на бизнес плана на ВиК Оператора са ясно регламентирани в 

чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите, а именно:  Бизнес планът на съответния ВиК оператор се 

съгласува от асоциацията по ВиК. При несъответствие с генералните планове, 

инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК го връща за 

доработка с мотивирано становище. Компетентен орган за утвърждаване и одобряване на 

цените на ВиК услугите е единствено Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).  

Председателят даде думата на управителя на ВиК оператора.  

Инж. Явор Миланов уточни, че бизнес плана е претърпял някои корекции, предвид 

забележки от страна на МРРБ. Той продължи, като информира, че по указание на 

Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Диляна Иванова, 

е включена средна цена на тока от декември 2021 до юли 2021 г. във формулата на 

разходите в бизнес план. Инж. Миланов допълни, че разликата спрямо предходния бизнес 

план е, че е отразена цена на ток от октомври 2021 шест месеца назад, а в настоящия 

вариант на плана е от декември шест месеца назад за 2021 г., и затова цената става 4,37 лв. с 

ДДС за трите услуги., тоест,  управителят продължи, че за Търговище и Попово , където 

има пречистване, за Омуртаг и Антоново има за отвеждане. Инж. Миланов информира, че 

като влязат новите цени половината от град Антоново ще има и пречистване. Инж. 

Миланов допълни, че друго променено в плана е справка 13, именно нарастването на 
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средномесечния доход на лице от домакинството в област Търговище, предвид приетия 

бюджет за 2022 г. и промяната в бюджетната прогноза за икономическия растеж на 

държавата. Управителят на ВиК оператора уточни, че е наясно  с решението на Общински 

съвет Търговище по повод бизнес плана и изрази предположение, че не е предоставен 

писмен мотивиран отказ. Попита как ще се процедира в този случай. 

Думата взе главният секретар на Асоциацията. Г-жа Петрова, каза, че ще бъде 

изпратено писмо до Община Търговище за представяне на мотивирано писмено становище, 

въпреки позицията на Общината. Изрази мнение, че ситуацията не изключва задължението 

й да представи становище, предвид разпоредбите на чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите, във 

връзка с чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 14, ал. 4 от ПОДАВИК. 

Председателят даде думата на ВиК експерта на Асоциацията.  

Инж. Георгиева отчете, че в Бизнес плана на Оператора се описват само две ПСОВ 

и никъде не фигурира информация за ПСОВ Антоново. Продължи, че в Бизнес плана се 

заявява, че ПСОВ Антоново не е въведена в експлоатация, а има разрешение за ползване от 

16.09.2021 г., както и решение на Общински съвет Антоново от 28.10.2021 г. за предаване 

на съоръжението. 

Инж. Миланов репликира, като попита на кого е предадено това съоръжение на 

този етап. 

Инж. Георгиева продължи, че е гласувано от Общински съвет Антоново за 

предаване на Асоциацията и съобщи, че се води кореспонденция с Общината, за да бъде 

предадена надлежно за управление на Асоциацията, а в последствие и за стопанисване от 

ВиК оператора. 

Инж. Миланов изрази мнение, че вероятно ще се свикват още заседания на 

Асоциацията до края на годината, по повод приемането на Бизнес плана. 

Инж. Георгиева предложи в следващия вариант на плана да бъде отразена 

информацията за ПСОВ Антоново, да се предвидят бъдещи разходи за извършване на нови 

дейности и/или експлоатация на нови такива. 

Инж. Миланов съобщи, че все още не са ясни разходите на това съоръжение. 

Допълни, че антоновската ПСОВ няма нищо общо с останалите две ПСОВ.  

Инж. Георгиева обобщи, че е въпрос на кратко време документите да се изпратят до 

Асоциацията и да се извърши процедурата по предаване на въпросното съоръжение на ВиК 

оператора за стопанисване. Допълни още, че вече има и назначен служител в ПСОВ 

Антоново. 

Включи се кметът на община Антоново. Г-н Мехмедов потвърди, че Общински 

съвет е взел решение за предаване на ПСОВ за управление на Асоциацията, респ. за 

стопанисване на съоръжението от ВиК оператора. Увери, че документите ще бъдат 

изпратени. 

Инж. Миланов припомни за процедурата по предаване, евентуално приемане на 

съоръжение от ВиК оператора, като допълни, че Оператора има право и да откаже 

приемането му, тъй като смята, че въпросното съоръжение не работи. Предложи служители 

на Асоциацията да отидат на място , след като го приемат за управление, за да се уверят 

дали съоръжението работи. 

Инж. Георгиева попита управителя на Оператора дали е имало представител на 

дружеството в приемателната комисия. Инж. Миланов потвърди, че е имало. 



8 
 

Инж. Георгиева отбеляза, че в плана не се предвиждат финансови източници с 

привлечени средства, като даде пример с проекти по ОПОС. Наблегна на факта, че на 

територията на област Търговище се разработва РПИП, който ще се изпълни до 2023 г. и 

всеки ВиК оператор участва със самофинансираща част при изграждане. 

Инж. Миланов заяви, че няма как да се предвиди това, тъй като все още РПИП са на 

етап проучване и не се знае каква е финансовата рамка. Изрази колебание, че  би могло и да 

не се случи изобщо, тъй като „тези пари са от икономиите на в момента случващите се 

водни цикли.“. Допълни, че е редно на срещи, които се провеждат с МРРБ и екипите по 

разработване на РПИП, да присъстват представители на Асоциацията, представители на 

общини. Информира, че Джаспърс анализират какъв да е процента на самоучастие на 

Операторите. Инж. Миланов информира, че ще бъдат финансирани единствено общините 

Търговище и Попово, но заема ще бъде връщан от търговското дружество ВиК, в което 

акционери са Омуртаг, Антоново и Търговище. 

Други изказвания няма. 

Председателят прочете проекта на решение по т. 4 от дневния ред, както следва: „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 коригиран Бизнес план за развитието и дейността на „Водоснабдяване 

и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторния перпериод 2022-2026 г.“ 

Пристъпи се към гласуване:  

Държавата представлявана от Областен управител  -  35 % „ЗА“ 

Община Търговище -  30.81 % „НЕ ГЛАСУВА“ – /съгласно Решение № 5 по 

Протокол № 35/31.03.2022 г. на Общински съвет Търговище/, но за изчисляване на 

резултатите от гласуването и приемане на решение, се приема като „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, на 

основание  чл. чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 14, ал. 4 от ПОДАВИК. 

Община Омуртаг -  11.76 %  „ ЗА“  

Община Опака – 3.58 %  „ЗА“ 

Община Антоново – 3.37 %  „ЗА“ 

 

Общо гласували „ЗА“ - 63.55% от присъстващите с право на глас на общо 

84,52% от всички гласове. 

Общо гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 36.45% от присъстващите с право на глас 

на общо 84,52% от всички гласове. 

 

Предложението за решение по т. 4 от дневния ред не се прие. Не е изпълнено 

изискването на чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите за мнозинство от 3/4 (три четвърти) от 

гласовете на присъстващите. 

 

Общото събрание на Асоциацията продължи работа по по пета точка от дневния 

ред.  

Председателят припомни, че с писмо вх. № АВиК-01-3-15/11.03.22 г. управителят на 

ВиК ООД, Търговище предостави за одобрение подробна инвестиционна програма за 2022 

г ., съгласно чл. 6.2 /б/ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. 

Председателят даде думата на инж. Миланов. 

Инж. Миланов информира, че още в началото на годината са изпратени писма до 

членовете на Асоциацията със запитване къде желаят да инвестира Оператора през 

настоящата година. Той допълни, че в програмата са описани обектите и сумите, съответно 

за всяка община и държавата. Управителят на ВиК оператора, каза че тази година 
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дружестовото ще се постарае да изпълни заложените в програмата инвестиции за Антоново, 

за Омуртаг и за Опака. Допълни  още, че за Търговище и Попово трябва да изпълнят 

толкова, колкото е по анекс към Договора. Инж. Миланов подчерта, че всичко това ще се 

случи при одобрен бизнес план, с одобрена нова цена на вода. 

Думата взе кметът на Община Антоново. Г-н Мехмедов изрази своята 

благодарност към Асоциацията за бързата реакция и изпратеното писмено становище, което 

е получил, по повод  кандидатстване на Общината за подмяна на водопровод в с. Стеврек 

на стойност 2 млн.лв. Кметът допълни, че скоро очаква да получат съгласувателни 

становища и от ВиК оператора, за да могат да продължат процедурата по кандидатстване и 

евентуално усвояване на тези средства. Той съобщи, че Общината е кандидатствала пред 

МРРБ и за подмяна  на водопровод на стойност 4 млн. лв. Информира, че Общината има 

още готови проекти, които ще представя за кандидатстване.  Кметът изрази надежда да се 

случат нещата. 

Други изказвания няма. 

Председателят прочете проекта на решение по т. 5 от дневния ред, както следва: 

„На основание чл. 33а от ПОДАВИК, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Търговище ОДОБРЯВА Подробната инвестиционна програма за 2022г. на „Водоснабдяване 

и канализация“ ООД гр.Търговище.“. 

Пристъпи се към гласуване:  

Държавата представлявана от Областен управител  -  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. 33а от ПОДАВИК, Общото събрание на Асоцияцията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Търговище ОДОБРЯВА Подробната инвестиционна програма за 2022г. на „Водоснабдяване 

и канализация“ ООД гр.Търговище. 

 

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

Председателят припомни, че с писмо с вх. № АВиК-01-3-14/02.03.2022 г. 

управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище предостави 

Мотивационно писмо за намаляване на Задължителното минимално ниво на Инвестициите 

на основание т.7.3(в) от Договора и проект на Допълнително споразумение №2 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 проект на Приложение IX 

„Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“, като са взети предвид 

неизпълнението на инвестициите през 2019г. от 309 хил.лв. и преизпълнението за 2020 г. от 

11 хил.лв. Разликата от от 298 хил.лв. е разпределена средно аритметично през годините до 

края на периода на договора. 

Председателят даде думата на инж. Миланов. 
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Инж. Миланов каза, че задължителното минимално ниво на инвестициите е 

изкуствено завишено благодарение на предишния областен управител. Направи съпоставка 

с ВиК оператор Шумен, като информира, че това е дружество с 21 млн. лв. оборот, а нивото 

на инвестции по договор им е по-малко, а ВиК Търговище е с оборот около 10,5 млн. лв. 

годишно. 

Председателят посочи, че позицията на държавата в мандат на МРРБ е 

„неприемане“. Цитира съображенията на министреството, а именно: „.... относно 

намаляване на задължителното ниво на инвестициите от 10 647 000 лева на 8 738 000 лева, 

предвид че Вик ООД, Търговище трябва да предвиди мерки и програма за преодоляване на 

негативните тенденции, да отчете  средствата предоставени от държавата на ВиК 

операторите за компенсиране на повишените цени на електроенергията, както и 

възможностите за преразпределяне на инвестициите в оставащия период от срока на 

договора.“. 

Инж. Миланов: „Получихме 2,1 млн. лв. компенсации за 2021 г., от които 907 

хил.лв. бяха върнати на другия ден, а фактурите на тока за март месец е 800 хил. лв. Като 

извадим помощта от Холдинга за фирмите остават 552 хил. лв. 240 хил. лв. е бил тока 

миналата година по това време. Оставалите 300 хил. лв. откъде ще дойдат, от така 

наречения..., които трябва да ги инвестирам, нали? И с неприемането на бизнес плана ще 

има помощи и за април, оттав нататъка няма да има помощи за ток. Пак отиваме в 

Холдинга да молим за кредит.Нормалната фактура за ток е 800 хил. лв за месец март. 

Имаме изрични указания от заместник-министъра на МРРБ да пускаме поръчките за ток на 

твърда цена, което е гаранция 1000 %, че никой няма да участва. Т.е. всички ВиК-та вече..., 

нали ние от първи април сме на доставчик от последна инстанция, където е още по-скъп. И 

към Община Търговище след като не искат да приемат бизнес плана, обаче приемат 

подробната инвестиционна програма, как да я изпълним?“.   

Други изказвания няма. 

Председателят прочете проекта на решение по т. 6 от дневния ред, както следва: 

„На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК Търговище приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 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 упълномощава Председателя на 

Асоциацията по ВиК Търговище да го подпише от името на Асоциацията.“. 

 

Пристъпи се към гласуване:  

Държавата представлявана от Областен управител  -  35 % „ПРОТИВ“ 

Община Търговище -  30.81 %  „ ЗА 

Община Омуртаг -  11.76 %  „ ЗА“  

Община Опака – 3.58 %  „ЗА“ 

Община Антоново – 3.37 %  „ЗА 

Общо гласували „ЗА“ – 58.59% от присъстващите с право на глас на общо 

84,52% от всички гласове. 

Общо гласували „ПРОТИВ“ – 41.41% от присъстващите с право на глас на общо 

84,52% от всички гласове. 

Предложението за решение по т. 6 от дневния ред не се прие. Не е изпълнено 

изискването на чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите за мнозинство от 3/4 (три четвърти) от 

гласовете на присъстващите. 

Поради изчерпване на дневния ред г-н Станимир Парашкевов закри редовното 

заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Търговище в 14:00 часа.  



11 
 

В съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 6 и ал. 7 от ПОДАВИК протоколът и 

приложенията към него се публикуват на интернет страницата на съответната областна 

администрация в срок до 30 дни от провеждането на общото събрание. В срока по 

предходното изречение екземпляри от протокола, подписани от лицата по чл. 15, ал. 3, се 

изпращат на общинските съвети на общините-членове на асоциацията, министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите. 

Поправка на явна фактическа грешка в протокола се извършва с решение на председателя 

на асоциацията по искане на заинтересованите лица в срок до 7 дни от публикуването му на 

интернет страницата по реда на ал. 6. Поправеният протокол се публикува по реда на ал. 6. 

Председателят допълни, че екземпляр от Протокола ще бъде изпратен и на ВиК 

оператора, и на КЕВР за информация. 

Неразделна част от Протокола са: 

1. Решение №РД-02-14-392/11.04.2022 г. на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството 

2. Пълномощно №26-00-760/07.04.2022 г. на Министъра на околната среда и водите 

           3. Решение № 5 по Протокол № 35/31.03.2022 г. на Общински съвет Търговище.  

            4. Решение № 357 по Протокол № 34/11.04.2022 г. на Общински съвет Омуртаг 

            5. Решение № 288 по Протокол № 30/21.03.2022 г. на Общински съвет Опака 

            6. Решение № 283 по Протокол № 36/22.03.2022 г. на Общински съвет Антоново 

            7. Списък на присъстващите с право на глас 

8. Писмо изх. № АВиК-01-1-8/18.04.2022 г. до ВиК ООД, Търговище 

9. Писмо отговор вх. № АВиК-01-1-9/19.04.22 г. от ВиК ООД, Търговище 

10. Писмо изх. № АВиК-01-6-5/12.04.2022 г. до Община Търговище 

11. Писмо отговор вх. № АВиК-01-6-6/18.04.2022 г. от Община Търговище 

 

 

 

СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ / П./ 

Областен управител на област Търговище и Председател  

на Асоциация по ВиК 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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