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Изх. №АВиК- 

…….…………………2021 г. 

 

ДО  

 

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

 

ИНЖ. ЕШРЕФ ЕШРЕФОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 

 

Г-Н МЕХИДИН КАДИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА 

 

Г-Н ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОНОВО 

 

КОПИЕ ДО: 

 

Г-ЖА ЕМИНЕ ЯКУБОВА  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ 

 

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 

 

Д-Р МЕТИН ИСМАИЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ 

 

Г-Н ГЮНЕР АШИМОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОПАКА 

 

Г-Н ЮСУФ ИСМАИЛОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО 

 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 
 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА КМЕТОВЕ, 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ, 

 

В качеството си на Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на 

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

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

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВИК/, 

свиквам извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 
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03.08.2021 г. (вторник) от 13:30 часа в пресцентъра на Областната администрация – 

Търговище. 

Резервна дата и час за провеждане на извънредното заседание на общото събрание 

на Асоциацията, без промяна на дневния ред – 12.08.2021 (четвъртък) от 13.30ч. 

 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК Търговище се провежда при непроменено 

разпределение на гласовете от предходното редовно заседание на 26.02.2021 г., както следва: 

Държавата - 35.00 % 

Община Търговище – 30.81 % 

Община Попово – 15.48% 

Община Омуртаг - 11.76 % 

Община Опака – 3.58% 

Община Антоново - 3.37 % 

 

Заседанието ще протече при следния дневен ред: 

1. Съгласуване на проект на 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; 

2. Съгласуване на Договор №38/18.06.2021г. между „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД гр.Търговище и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ 

ООД гр.Сливен; 

3. Съгласуване на Договор №40/23.06.2021г. между „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД гр.Търговище и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр.Разград; 

4. Разни 

 

Предлагам на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Търговище да вземе следните 

решения по така обявения дневен ред: 

 

По т. 1 от дневния ред: 

 

С писмо с вх. № АВиК-01-44-1/25.06.2021 г. управителят на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Търговище предостави за съгласуване  проект на 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 ЗВ. Компетентен орган за 

утвърждаване и одобряване на цените на ВиК услугите е единствено Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР).  

 

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 проект на Бизнес план за развитието и дейността  на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторния период 2022-2026 г. 
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По т. 2 от дневния ред: 

 

С писмо с вх. № АВиК-01-44-1/25.06.2021 г. управителят на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Търговище предостави за съгласуване Договор №38/18.06.2021г. 

между „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Търговище и „Водоснабдяване и 

канализация – Сливен“ ООД гр.Сливен. 

Съгласно чл.5 ал.3 от Наредба №4 от 17.09.2004г. за Условията и реда за 

присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните 

системи когато една водоснабдителна или канализационна система се използва за 

предоставяне на услуги В и К в различни обособени територии, операторите уреждат 

отношенията си с договор, съгласуван с асоциациите по В и К и Държавната комисия по 

енергийно и водно регулиране. 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

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 Договор №38/18.06.2021г. между „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД гр.Търговище и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр.Сливен. 

 

 

По т. 3 от дневния ред: 

 

С писмо с вх. № АВиК-01-44-1/25.06.2021 г. управителят на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Търговище предостави за съгласуване Договор №40/23.06.2021г. 

между „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Търговище и „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД гр.Разград. 

Съгласно чл.5 ал.3 от Наредба №4 от 17.09.2004г. за Условията и реда за 

присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните 

системи когато една водоснабдителна или канализационна система се използва за 

предоставяне на услуги В и К в различни обособени територии, операторите уреждат 

отношенията си с договор, съгласуван с асоциациите по В и К и Държавната комисия по 

енергийно и водно регулиране. 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

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 Договор №40/23.06.2021г. между „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД гр.Търговище и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр.Разград. 

 

На основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите представителя на общината в 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище е кметът на общината, а при 

невъзможност той да участва общинския съвет определя друг представител. 

Съгласно чл. 198е , ал. 5 от ЗВ позицията и мандатът на представителя на общината 

за всяко заседание на Общото събрание следва да са съгласувани по ред, определен от 
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общинския съвет. Препис от взетото решение на съответния общински съвет е необходимо 

да представите пред Председателя на Асоциация по ВиК Търговище най-късно в деня на 

провеждане на заседанието на общото събрание, преди регистрацията. 

На основание чл. 11, ал. 1 от ПОДАВиК, всеки член на Асоциацията има право да 

иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на общото 

събрание, като съгласно ал. 2 на същата разпоредба, в срок не по-късно от 21 дни преди деня 

на провеждане на общото събрание, исканията за включване на нови точки в дневния ред 

следва да се изпратят в писмена форма на адреса: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” 

№2 и на електронната поща на Асоциацията - avik@tg.government.bg. В случай, че по 

внесените в дневния ред допълнителни въпроси за обсъждане е необходимо общото 

събрание на Асоциацията да приеме конкретни решения, моля заедно с поставените въпроси 

да представите и проекти на решения по тях. 

Съгласно чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от ПОДАВиК, настоящата покана се изпраща на 

членовете на асоциацията както на хартиен носител, така и на посочените електронни 

адреси. Поканата и писмените материали ще бъдат публикувани на интернет страница на 

Областна администрация Търговище, раздел „Асоциация по ВиК”, в съответствие с 

разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

 

Приложение: 

1. Покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище. 

2. Проект на Бизнес план за 2022 -2026 г. на ВиК ООД, гр. Търговище – на 1 бр. CD; 

3. Договор №38/18.06.2021г. между „Водоснабдяване и канализация“ ООД 

гр.Търговище и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр.Сливен; 

4. Договор №40/23.06.2021г. между „Водоснабдяване и канализация“ ООД 

гр.Търговище и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр.Разград; 
 

 

 

 

С уважение, 

 

СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ 

Областен управител на област Търговище и Председател 

на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Весела Ерменкова 

Главен секретар на Асоциация по ВиК  Търговище 
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