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  АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ТЪРГОВИЩЕ 
 

 

 

Изх. №АВиК-01-2 

29.01.2020 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 редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 

 
 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА КМЕТОВЕ, 

 

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

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

Търговище (Асоциацията), 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 
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водоснабдяване и канализация (ПОДАВИК), свиквам редовно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията на 28.02.2020 г. (петък) от 14:00 часа в пресцентъра на Областна 

администрация Търговище.  

Заседанието ще протече при 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 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 ВиКТърговище 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. 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК Търговище се провежда при непроменено 

разпределение на гласовете от предходното заседание на 12.12.2019 г., както следва: 

 

 

 

Институция 

 

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. 
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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 и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК, Общото 

събрание приема годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК  Търговище за 2019 г. 

 

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, Общото събрание приема отчет за 

изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК  Търговище за 2019 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. 

В тази връзка 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 20 000.00 лв. /двадесет хиляди 

лева/.  

С писмо вх.№АВиК-01-1-4/15.01.2020 г. Министерството на регионалното развитие 

и благоустройтвото уведоми Асоциация по Вик Търговище, че  окончателният размер на 

вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 г. е в размер на  20 000.00 лв.  

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

са следните: 

  

№ 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. лв. 

6. Община Антоново 1 925.71 лв. 

 Общо 57 142. 86 лв. 

 

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 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: 
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№ 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). 

 

По т. 4 от дневния ред:  

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. 

Предвид горното, предлагам на Общото събрание на Асоциацията по ВиК  

Търговище да приеме следното: 

 

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. 

 

На основание чл. 198е, ал. 3 от ЗВ представителя на общината в Асоциацията по 

ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва Общинският 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 

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 адрес: 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.  

mailto:avik@tg.government.bg
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Съгласно чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от ПОДАВИК, настоящата покана заедно с 

предложенията за решения по точките от дневния ред, са изпратени на членовете на 

Асоциацията на хартиен носител и на посочените им електронни адреси. Поканата и 

предложенията ще бъдат публикувани на електронната страница на Областна 

администрация Търговище (www.tg.government.bg), в раздел „Асоциация по ВиК”,  в 

съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

Писмените материали свързани с т. 1-4 от дневния ред на Общото събрание ще Ви 

бъдат изпратени и на електронна поща в срока по чл. 10, ал. 6 от ПОДАВИК. Същите ще 

бъдат предоставени за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на 

Асоциацията по ВиК Търговище - в сградата на Областна администрация Търговище. 

 

 

 

С уважение,  / П. / 

 

МИТКО СТАЙКОВ 

Областен управител на област Търговище и Председател  

на Асоциация по В и К на обособената територия,  

обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7700 гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа“ № 2,  

avik@tg.government.bg., тел. 0601/61319 

http://www.tg.government.bg/
mailto:avik@tg.government.bg

