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Изх. № АВиК……………….. 

…….…………………2022 г. 

ДО 
Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ 
И МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 
гр. София 1202, 

ул. „Кирил и Методий” №17-19 

 
Г-Н БОРИСЛАВ САНДОВ 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  ПО КЛИМАТИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ 
И МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
гр. София 1000, 

бул. „Кн. Мария Луиза” №22 

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

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАДЖОВ , 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САНДОВ, 

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

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

Търговище и на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 9, ал. 2, и чл. 10, ал. 

1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация (ПОДАВИК), свиквам редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията на 11.04.2022 г. (понеделник) от 13:00 часа при 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 2022г. 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. 
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Търговище и упълномощаване на Председателя на Асоциацията по ВиК Търговище да го 

подпише от името на Асоциацията; 

7. Разни. 

 

На основание чл. 10, ал. 5, т. 6  от ПОДАВИК определям резервна дата и час за 

провеждане на заседанието 15.04.2022 г. (петък) от 13:00 часа, без промяна на дневния 
ред. Мандатите, предоставени на членовете на Асоциацията за първоначално определената 

дата, запазват валидността си. 

 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК Търговище се провежда при непроменено 

разпределение на гласовете от предходното извънредно заседание на 11.01.2022 г., както 

следва: 

 

 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

(брой жители) 

Процентно съотношение на гласовете на 
членовете в общото събрание на 
Асоциацията по ВиК Търговище 

Държавата - 35 % 

ОбщинаТърговище 57 264 ж. 30,81 % 

Община Попово 28 775 ж.  15,48 % 

Община Омуртаг  21 853 ж. 11,76 % 

Община Опака 6 664 ж.  3,58 % 

Община Антоново 6 262 ж. 3,37 % 

Общо: - 100 % 

Предлагам на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Търговище да вземе 

следните решения по така обявения дневен ред: 

 

По т. 1 от дневния ред: 
             Съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК, Общото събрание 

на Асоциацията по ВиК приема годишния отчет за дейността си, като съставянето на отчета 

се организира от Председателя на Асоциацията.  
Изпълнено е и условието на чл. 16, т.3 от ПОДАВИК. В срок до края на януари Ви е 

изпратен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК Търговище за предходната година. 

 

Предвид горното, предлагам на Общото събрание на Асоциацията по ВиК  

Търговище да приеме следното: 

 

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. 
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По т. 2 от дневния ред:  
В изпълнение на чл. 26, ал. 1 от ПОДАВИК в срок Ви е изпратен отчет за 

изпълнението на бюджета. 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.  

Предвид горното, предлагам на Общото събрание на Асоциацията по ВиК  

Търговище да приеме следното: 

  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. 

 
По т. 3 от дневния ред:  

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. 

 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 прие решение 

препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията за 2022 г. да 

бъде  0.00 лв.   

На основание чл. 27, т. 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 следните: 

 
 № 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. 

 

Предвид горното, предлагам на Общото събрание на Асоциацията по ВиК  

Търговище да приеме следното: 

 

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. 
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3. Община Омуртаг 0.00 лв. 

4. Община Опака 0.00 лв. 

5.  Община Антоново 0.00 лв. 

 Общо 0.00лв. 

 

По т. 4 от дневния ред: 

С писмо с вх. № АВиК-01-3-16/11.03.2022 г. управителят на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Търговище 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 ЗВ. Компетентен орган за 

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

енергийно и водно регулиране (КЕВР).  

Предлагам на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Търговище да приеме 

следното: 

РЕШЕНИЕ № 4 

 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. 

По т. 5 от дневния ред: 

С писмо с вх. № АВиК-01-3-15/11.03.2022 г. управителят на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Търговище предостави за одобрение Подробна инвестиционна 

програма за 2022г. съгласно т.6.2.(б) от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги. 

На основание чл.33а от ПОДАВИК, Асоцияцията одобрява Подробната 

инвестиционна програма на ВиК оператора за текущата година не по-късно от 30 април на 

същата година. 

 

Предлагам на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Търговище да приеме 

следното: 

РЕШЕНИЕ № 5 

 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; 
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По т. 6:  
Относно: 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. 
С писмо с вх. № АВиК-01-3-14/02.03.2022 г. управителят на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Търговище предостави Мотивационно писмо от “Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр.Търговище 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 в предвид неизпълнението на инвестициите през 2019г. от 309 хил.лв. и 

преизпълнението за 2020г. от 11 хил.лв. Разликата от 298 хил.лв. е разпределена средно 

аритметично през годините до края на периода на договора. 

 

Предлагам на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Търговище да приеме 

следното: 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

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. 

 

Във връзка с провеждане на редовно заседание на общото събрание на Асоциацията, 

моля на основание чл. 198е, ал. 4 от ЗВ и в изпълнение на чл. 5, ал. 3 от ПОДАВиК  да ми 

бъде предоставен мандат за представянето на позицията на държавата по въпросите от 

дневния ред на заседанието. 

          
    Приложено Ви изпращам: 

1. Отчет за дейността на Асоциация  по ВиК Търговище за 2021 г. 

2. Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК Търговище за 2021 г. 

3. Обяснителна записка към отчета за изпълнение на бюджета за 2021 г. 

4. Бюджет на Асоциацията по ВиК Търговище за 2022 г. 

5. Коригиран Бизнес план за 2022 -2026 г. на ВиК ООД, гр. Търговище; 
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6. Подробна инвестиционна програма за 2022г. на “Водоснабдяване и канализация” 

ООД гр.Търговище; 

7. Мотивационно писмо от “Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Търговище 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; 

8. Покана до членовете на Асоциацията. 

 
 
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: 

Пламен Тодоров 

Финансов експерт на Асоциация по ВиК Търговище 


