АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОТОКОЛ № 1 от 19.02.2019 г.
Днес, 19 февруари 2019 год. от 11.00 часа, в зала № 318 на Областна
администрация – Велико Търново, се свика редовно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, свикано на основание чл. 198в,
ал. 6 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК).
В събранието участваха:
Председател:
Проф.д-р Любомира Симеонова Попова – Областен управител на област
Велико Търново и Председател на Асоциация по ВиК – Велико Търново;
и членове:
- Николай Стефанов Георгиев - Заместник-кмет на Община Горна Оряховица;
- Инж. Христо Митев Симеонов – Гл. инженер на Община Елена;
- Инж. Веселин Йорданов Чанев – Зам. кмет на Община Златарица;
- Инж. Росица Лазарова Господинова - Зам. кмет на Община Лясковец;
- Инж. Емануил Александров Манолов – Кмет на Община Павликени;
- Николай Георгиев Буюклиев – Началник отдел „ОС“ на Община Полски
Тръмбеш;
- Инж. Пламен Стефанов Петков - Заместник-кмет на Община Свищов;
- Инж. Пламен Димитров Чернев – Кмет на Община Сухиндол;
Попълнен е присъствен лист от членовете на Асоциацията, който е неразделна
част от настоящия протокол.
Преброител на гласовете:
Цветомир Атанасов – Главен секретар на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр.
Велико Търново
Присъстваха още:
Дафина Методиева Стоева – Финансов експерт на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци”
ООД, гр. Велико Търново;
Инж.Емил Дончев Томов – ВиК експерт на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр.
Велико Търново;
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Г-н Цветомир Атанасов – Главен секретар на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново (Асоциацията),
извърши проверка на кворума, при която установи, че в залата присъстват членове на
асоциацията, които представляват 74.5%, от общия брой гласове, които покриват
изискванията за кворум по смисъла на чл. 198в, ал. 7 от ЗВ.
От Община Велико Търново и Община Стражица не се явиха представители на
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново.
От присъстващите членове, 100 % с право на глас и 0 %, без право на глас, по смисъла
на чл. 198е, ал. 5 от ЗВ и чл. 5, ал. 6 от ПОДАВиК.
На основание чл. 198е, ал. 4 от ЗВ и чл. 5, ал. 3 от ПОДАВиК за днешното
заседание на общото събрание на Асоциацията, проф.д-р Любомира Попова получи
мандат от Министъра на регионалното развитие и благоустройството с Решение №
РД-02-14-160/19.02.2019г. и от Министъра на околната среда и водите с Пълномощно
№ 15-00-109/15.02.2019г.
На основание чл. 198е, ал. 5 от ЗВ и чл. 5, ал. 5 и 6 от ПОДАВиК,
представителите на общините са получили позиция и мандат от съответните общински
съвети, както следва:
- Представителят на Община Горна Оряховица – Николай Стефанов Георгиев,
Заместник -кмет на Община Горна Оряховица – Решение № 916 по Протокол
№ 54/31.01.2019г. на Общински съвет – Горна Оряховица;
- Представителят на Община Елена – Инж. Христо Митев Симеонов – Гл.
инженер на Община Елена – Решение № 19 по Протокол № 1/24.01.2019г. на
Общински съвет – Елена;
- Представителят на Община Златарица – Инж. Веселин Йорданов Чанев – Зам.
кмет на Община Златарица – Решение № 767 по Протокол № 48/31.01.2019г.
на Общински съвет – Златарица;
- Представителят на Община Лясковец – Инж. Росица Лазарова Господинова Зам. кмет на
Община Лясковец – Решение № 505 по Протокол
№ 60/31.01.2019г. на Общински съвет – Лясковец;
- Представителят на Община Павликени – Инж. Емануил Александров
Манолов - кмет на Община Павликени – Решение № 680 по Протокол
№ 53/24.01.2019г. на Общински съвет – Павликени;
- Представителят на Община Полски Тръмбеш – Николай Георгиев Буюклиев –
Началник отдел „ОС“на Община Полски Тръмбеш – Решение № 600 по
Протокол № 42/31.01.2019г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш;
- Представителят на Община Свищов - Инж. Пламен Стефанов Петков Заместник-кмет на Община Свищов - Решение № 1014 по Протокол
№ 67/31.01.2019 г. на Общински съвет – Свищов;

Протокол № 1 от 19.02.2019 г.

Страница 2 от 14

АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

- Представителят на Община Сухиндол – Инж. Пламен Димитров Чернев –
Кмет на Община Сухиндол – Решение № 318 по Протокол № 43/20.01.2019г.
на Общински съвет – Сухиндол;
Така описаните документи за съгласуване на мандат и позиция на председателя
и членовете на Асоциацията са неразделна част от настоящия протокол.
Заседанието е редовно и може да бъде проведено.
С Покана изх. № АВК-ВТ-19/16.01.2019г. всички членове на Асоциацията са
уведомени за дневния ред, по който ще се проведе днешното редовно заседание на
общото събрание, а именно:
ДНЕВЕН РЕД:
1.
Приемане на решение за приемане на отчета за дейността на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико
Търново за 2018 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК.
2.
Приемане на решение за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци“ ООД,
гр. Велико Търново за 2018 г., на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от
ПОДАВиК.
3.
Приемане на решение за приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за
2019 г. на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ПОДАВиК.
4.
Съгласуване 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),
свързани с предоставянето на ВиК услугите, съгласно точка 5.5 (а) от Договор за
стопанисване, поддържане и експолоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
5.
Одобряване на Предложение на подробна инвестиционна програма за
инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична
общинска собственост през 2019 год.
6.
Други - обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с бъдещата дейност
на Асоциацията.
Проф.д-р Любомира Попова – Областен управител на област Велико Търново и
Председател на Асоциацията, откри редовното заседание на общото събрание, като
приветства членовете на Асоциацията, след което прочете точките от дневния ред и
даде възможност за коментари и разисквания по тях. Такива не бяха направени и
дневният ред беше подложен на гласуване.
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При проведеното гласуване съобразно разпределението на гласовете:
Представител на държава/общини
1. Държавата, представлявана от Областен
управител на област Велико Търново
2. Община Велико Търново
3. Община Горна Оряховица
4. Община Елена
5. Община Златарица
6. Община Лясковец
7. Община Павликени
8. Община Полски Тръмбеш
9. Община Свищов
10. Община Стражица
11. Община Сухиндол

% съотношение
35%
22.30%
11.74%
2.37%
1.00%
3.37%
6.00%
3.63%
10.75%
3.20%
0.64%

Гласували
за
за
за
за
за
за
за
за
за

„ЗА” – 100% от присъстващите с право на глас,
„ПРОТИВ” - 0 % от присъстващите с право на глас,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 % присъстващите с право на глас,
поради което със 100% „ЗА” дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за приемане на отчета за
дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК
Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2018 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10
от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК.
Проф.д-р Любомира Попова – Областен управител на област Велико Търново и
Председател на Асоциацията, прочете проекта за решение по т. 1 от дневния ред, след
което даде възможност за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и
решението беше подложено на гласуване.
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При проведеното гласуване съобразно разпределението на гласовете:
Представител на държава/общини

Съотношение в
%

Държавата, представлявана от Областен
управител на област Велико Търново
2. Община Велико Търново
3. Община Горна Оряховица
4. Община Елена
5. Община Златарица
6. Община Лясковец
7. Община Павликени
8. Община Полски Тръмбеш
9. Община Свищов
9. Община Стражица
10. Община Сухиндол
1.

35%
22.30%
11.74%
2.37%
1.00%
3.37%
6.00%
3.63%
10.75%
3.20%
0.64%

Гласували
за
за
за
за
за
за
за
за
за

„ЗА” – 100% от присъстващите с право на глас,
„ПРОТИВ” - 0 % от присъстващите с право на глас,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 % присъстващите с право на глас,
поради което със 100% „ЗА” проектът се прие и стана
Р Е Ш Е Н И Е по т.1 от 19.02.2019 г.
Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за
2018 г.
На основание 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,
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново
Р Е Ш И:
Приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за
2018 г.
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По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за приемане на отчета за
изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от “ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2018 г., на
основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от ПОДАВиК.
Проф.д-р Любомира Попова – Областен управител на област Велико Търново и
Председател на Асоциацията, прочете проекта за решение по т. 2 от дневния ред, след
което даде възможност за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и
решението беше подложено на гласуване.
При проведеното гласуване съобразно разпределението на гласовете:
Представител на държава/общини

Съотношение в
%

Държавата, представлявана от Областен
управител на област Велико Търново
2. Община Велико Търново
3. Община Горна Оряховица
4. Община Елена
5. Община Златарица
6. Община Лясковец
7. Община Павликени
8. Община Полски Тръмбеш
9. Община Свищов
9. Община Стражица
10. Община Сухиндол
1.

35%
22.30%
11.74%
2.37%
1.00%
3.37%
6.00%
3.63%
10.75%
3.20%
0.64%

Гласували
за
за
за
за
за
за
за
за
за

„ЗА” – 100% от присъстващите с право на глас,
„ПРОТИВ” - 0 % от присъстващите с право на глас,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 % присъстващите с право на глас,
поради което със 100% „ЗА” проектът се прие и стана

Р Е Ш Е Н И Е по т.2 от 19.02.2019 г.
Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико
Търново за 2018г.
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На основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново
Р Е Ш И:
Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация
Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за 2018 г.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за приемане на бюджета на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци”
ООД, гр. Велико Търново за 2019 г. на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1 от ПОДАВиК.
Проф.д-р Любомира Попова – Областен управител на област Велико Търново и
Председател на Асоциацията, прочете проекта за решение по т. 3 от дневния ред, след
което даде възможност за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и
решението беше подложено на гласуване.
При проведеното гласуване съобразно разпределението на гласовете:
Представител на държава/общини
Държавата, представлявана от Областен
управител на област Велико Търново
2. Община Велико Търново
3. Община Горна Оряховица
4. Община Елена
5. Община Златарица
6. Община Лясковец
7. Община Павликени
8. Община Полски Тръмбеш
9. Община Свищов
9. Община Стражица
10. Община Сухиндол

Съотношение в
%

1.

35%
22.30%
11.74%
2.37%
1.00%
3.37%
6.00%
3.63%
10.75%
3.20%
0.64%

Гласували
за
за
за
за
за
за
за
за
за

„ЗА” – 100% от присъстващите с право на глас,
„ПРОТИВ” - 0 % от присъстващите с право на глас,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 % присъстващите с право на глас,
поради което със 100% „ЗА” проектът се прие и стана
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Р Е Ш Е Н И Е по т. 3 от 19.02.2019 г.
Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за 2019 г.
На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2, във връзка с
чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация,
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново
Р Е Ш И:
Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за
2019 г., като, на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, вноската на държавата е в размер на
15 000,00 лв. (петнадесет хиляди лева и 00 ст.).
Приема вноските на общините в бюджета на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“
ООД, гр.Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им.

По т. 4. от дневния ред: Съгласуване 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), свързани с предоставянето на ВиК
услугите, съгласно точка 5.5 (а) от Договор за стопанисване, поддържане и
експолоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги.
Проф.д-р Любомира Попова – Областен управител на област Велико Търново и
Председател на Асоциацията, прочете проекта за решение по т. 4 от дневния ред, след
което даде възможност за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и
решението беше подложено на гласуване.
При проведеното гласуване съобразно разпределението на гласовете:
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Представител на държава/общини
Държавата, представлявана от Областен
управител на област Велико Търново
2. Община Велико Търново
3. Община Горна Оряховица
4. Община Елена
5. Община Златарица
6. Община Лясковец
7. Община Павликени
8. Община Полски Тръмбеш
9. Община Свищов
9. Община Стражица
10. Община Сухиндол

Съотношение в
%

1.

35%
22.30%
11.74%
2.37%
1.00%
3.37%
6.00%
3.63%
10.75%
3.20%
0.64%

Гласували
за
за
за
за
за
за
за
за
за

„ЗА” – 100% от присъстващите с право на глас,
„ПРОТИВ” - 0 % от присъстващите с право на глас,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 % присъстващите с право на глас,
поради което със 100% „ЗА” проектът се прие и стана

Р Е Ш Е Н И Е по т. 4 от 19.02.2019 г.
Съгласуване 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),
свързани с предоставянето на ВиК услугите.
На основание чл.198в, ал.4, т.2 от Закона за Водите, Общото събрание на Асоциацията
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация
Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново
Р Е Ш И:
Съгласува плана за опазване на околната среда, включително плана за собствен
мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на
отпадъчни води, и програмата за управление на отпадъците (включително утайките),
свързани с предоставянето на ВиК услугите.
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По т. 5. от дневния ред: Одобряване на Предложение на подробна
инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения,
публична държавна и публична общинска собственост през 2019 год.
Проф.д-р Любомира Попова – Областен управител на област Велико Търново и
Председател на Асоциацията, прочете проекта за решение по т. 5 от дневния ред, след
което даде възможност за въпроси и коментари.
Представителят на Община Елена информира Общото събрание, че Общинският
съвет е взел решение да се гласува с „ЗА“ само при условие, че в програмата за 2019г
бъде включено изграждането на черпателен резервоар, помпена станция и
доизграждане на довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с.Майско.
Тъй като членовете на Общото събрание на АВиК могат да гласуват само по начина,
по който са упълномощени, предложението не бе подложено на гласуване.
При проведеното гласуване съобразно разпределението на гласовете:
Представител на държава/общини
Държавата, представлявана от Областен
управител на област Велико Търново
2. Община Велико Търново
3. Община Горна Оряховица
4. Община Елена
5. Община Златарица
6. Община Лясковец
7. Община Павликени
8. Община Полски Тръмбеш
9. Община Свищов
9. Община Стражица
10. Община Сухиндол
1.

Съотношение в
%
35%
22.30%
11.74%
2.37%
1.00%
3.37%
6.00%
3.63%
10.75%
3.20%
0.64%

Гласували
за
за
против
за
за
за
за
за
за

„ЗА” – 96.72% от присъстващите с право на глас,
„ПРОТИВ” – 3.18% от присъстващите с право на глас,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0% присъстващите с право на глас,
поради което със 96.72% „ЗА” проектът се прие и стана
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Р Е Ш Е Н И Е по т. 5 от 19.02.2019 г.
Одобряване на Предложение на подробна инвестиционна програма за инвестиции в
активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска
собственост през 2019 год.
На основание чл.198в, ал.4, т.2 от Закона за Водите
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново
Р Е Ш И:
Одобрява предложението на подробната инвестиционна програма за инвестиции в
активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска
собственост през 2019 год.

По т. 6. от дневния ред: Други - обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с
дейностт на Асоциацията.
Представителят на Община Сухиндол представи писмо по повод Решение
№318/30.01.2019 г. на Общински съвет Сухиндол за възстановяване водоподаването
към вилни сгради в местността „Мъгъра“ в землището на с. Горско Косово.
Председателят на АВиК проф. д-р Любомира Попова информира членовете на
Общото събрание, че предстои актуализиране на Регионалния генерален план, за което
ще се създаде временна работна група с участие на всички публични собственици и
ВиК оператора. Всяка община ще определи свой представител, който да предложи и
защити необходимостта от изграждане на нови и реконструкция на съществуващи
активи. По този начин ще е възможно да се удовлетворят конкретните искания, които
общините Елена и Сухиндол внесоха на настоящото заседание на Общото събрание.
Контактите в оперативен план ще се осъществяват с инж. Емил Томов – ВиК експерт в
АВиК.
Кметът на Община Сухиндол г-н Чернев предложи на заседанията на Общото
събрание на АВиК да се канят представители на ВиК „Йовковци“ ООД.
Принципно нямаше възражения против това предложение, но съгласно чл. 11,
ал.7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация заседанията на Общото събрание са открити за представители на
средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и
обществеността. „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД е търговско
дружество и страна по Договора с АВиК. Същевременно Асоциацията упражнява
контролни функции спрямо водния оператор, което предполага избягване на съмнение
за оказване на влияние по време на работата на Общото събрание на АВиК.
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Други изказвания не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред,
проф.д-р Любомира Попова – Областен управител на Област Велико Търново и
Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново закри редовното
заседание на Общото събрание на Асоциацията

ПРОФ.Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА: /П/
Областен управител на област Велико Търново
и Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново

Водещ протокола: /П/
Цветомир Атанасов – главен секретар,
Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново

Преброител на гласовете: /П/
Цветомир Атанасов – главен секретар,
Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново
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Приложения:
1. Присъствен лист с представителите на членове на Асоциацията;
2. Решение № РД-02-14-160/19.02.2019г. на Министъра на регионалното развитие
и благоустройството;
3. Пълномощно № 15-00-109/15.02.2019г. на Министъра на околната среда и
водите;
4. Решение № 916 по Протокол № 54/31.01.2019г. на Общински съвет – Горна
Оряховица;
5. Решение № 19 по Протокол № 1/24.01.2019г. на Общински съвет – Елена;
6. Решение № 767 по Протокол № 48/31.01.2019г. на Общински съвет – Златарица;
7. Решение № 505 по Протокол № 60/31.01.2019г. на Общински съвет – Лясковец;
8. Решение № 680 по Протокол № 53/24.01.2019г. на Общински съвет –
Павликени;
9. Решение № 600 по Протокол № 42/31.01.2019г. на Общински съвет – Полски
Тръмбеш;
10. Решение № 1014 по Протокол № 67/31.01.2019 г. на Общински съвет – Свищов;
11. Решение № 318 по Протокол № 43/20.01.2019г. на Общински съвет – Сухиндол;
12. Покана за свикване на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново (Покана
изх. № АВК-ВТ-19/16.01.2019г).
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