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ПРОТОКОЛ № 6 от 29.03.2016 г. 

 

Днес, 29 март 2016 год от 11.00 часа, в Гербовата зала № 314 на Областна 

администрация – Велико Търново, се проведе 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 (ПОДАВК). 

В събранието участваха:  

Председател:  

Проф. д.ик.н. Пенчо Стоянов Пенчев – Областен управител на област Велико 

Търново; 

и членове: 

- проф.Георги Василев Камарашев – Заместник-кмет на Община Велико Търново; 

- инж.Добромир Стойков Добрев – Кмет на Община Горна Оряховица; 

- инж.Дилян Стефанов Млъзев – Кмет на Община Елена; 

- Пенчо Василев Чанев – Кмет на Община Златарица; 

- Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет на  Община 

Лясковец; 

- Инж.Емануил Александров Манолов – Кмет на Община Павликени; 

- Инж.Лариса Михайлова Тодорова – Директор дирекция „УТ,ОС и РП“ на 

Община Полски Тръмбеш; 

- Георги Бянов Бянов – Заместник-кмет на Община Стражица; 

- 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: 

Тоня Донева – Главен секретар на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико 

Търново 

Присъстваха още: 

Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов; 

инж. Димитър Владов – Управител на „ВиК Йовковци” ООД – гр. Велико Търново; 

Светла Александрова – Директор на дирекция АКРРДС, Областна администрация 

Велико Търново; 

Елена Иванова – главен счетоводител на Областна администрация Велико Търново; 

арх.Дарина Стаматова – старши експерт в дирекция АКРРДС, Областна 

администрация Велико Търново; 
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Емил Томов – ВиК Експерт на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико 

Търново 

Г-жа Тоня Донева – главен секретар на Асоциацията 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 всички членове 

на Асоциацията, или 100% от гласовете. 

На основание чл. 198е, ал. 4 от ЗВ и чл. 5, ал. 3 от ПОДАВК за днешното заседание 

на общото събрание на Асоциацията проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев получи мандат от 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството с Решение № РД 02-14-

238/28.03.2016 г. и от Министъра на околната среда и водите с Пълномощно № 08-00-

538/28.03.2016 г. 

На основание чл. 198е, ал. 5 от ЗВ и чл. 5, ал. 5 и 6 от ПОДАВК, представителите 

на общините са получили позиция и мандат от съответните общински съвети, както 

следва: 

- Представителят на Община Велико Търново – Георги Василев Камарашев, 

Заместник-кмет на Община Велико Търново – Решение № 173 по Протокол 

№ 7/14.03.2016 г. на Общински съвет – Велико Търново; 

- Представителят на Община Горна Оряховица – Добромир Стойков Добрев, Кмет 

на Община Горна Оряховица – Решение № 100 по Протокол № 8/09.03.2016 г. на 

Общински съвет – Горна Оряховица; 

- Представителят на Община Елена - Дилян Стефанов Млъзев, Кмет на Община 

Елена – Решение № 37 по Протокол № /24.03.2016 г. на Общински съвет – 

Елена; 

- Представителят на Община Златарица – Пенчо Василев Чанев, Кмет на Община 

Златарица – Решение № 94 по Протокол № 7/29.02.2016 г. на Общински съвет – 

Златарица; 

- Представителят на Община Лясковец – Даниела Тодорова Арабаджиева – 

Председател на Общински съвет на Община Лясковец – Решение № 73 по 

Протокол № 8/22.03.2016 г.на Общински съвет – Лясковец; 

- Представителят на Община Павликени – Емануил Александров Манолов, Кмет 

на Община Павликени – Решение № 80 по Протокол № 9/24.03.2016 г. на 

Общински съвет – Павликени; 

- Представителят на Община Полски Тръмбеш – инж. Лариса Михайловна 

Тодорова – Директор дирекция „УТ,ОС и РП“ на Община Полски Тръмбеш – 

Решение № 93 по Протокол № 8/24.03.2016 г. на Общински съвет – Полски 

Тръмбеш; 

- Представителят на Община Стражица – Георги Бянов Бянов – Заместник-кмет 

на Община Стражица – Решение № 83 по Протокол № 8/23.03.2016 г. на 

Общински съвет – Стражица; 

- Представителят на Община Сухиндол – инж. Пламен Димитров Чернев, Кмет на 

Община Сухиндол – Решение № 24 по Протокол № 3/15.12.2015 г. 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. 
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Заседанието е редовно и може да бъде проведено. 

С Покана изх. № АВК-ВТ-24/23.02.2016 г. и уведомително писмо с изх.№ АВК-ВТ-

44/ 22.03.2016 год.  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 принципно съгласие за промяна на границите на 

обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико 

Търново след влизане в сила на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите 

срещу заплащане, със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, чрез присъединяване на община Свищов към 

обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, 

гр. Велико Търново, на основание чл. 198а, ал. 3 и чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, 

във връзка с чл. 14, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация. 

 

2. Съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на “Водоснабдяване и 

канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, във връзка с удължаване на настоящия 

регулаторен период до 31 декември 2016 г., съгласно §14, ал. 1 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за водите (изм. - ДВ, бр. 58 от 

2015 г.) на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите. 

 

3. Приемане на решение за приемане на отчета за дейността на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново 

за 2015 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. 

 

4. 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 2015 г., 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. 

 

5. Приемане на решение за приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 

2016 г. на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията 

и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

 

6. Други - обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с бъдещата дейност на 

Асоциацията. 

 

Проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев – Областен управител на област Велико Търново и 

Председател на Асоциацията откри редовното заседание на общото събрание на 

Асоциацията 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 на общото събрание на Асоциацията беше подложен на 

гласуване. 

При проведеното гласуване съобразно разпределението на гласовете: 
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 Представител на държава/общини Съотношение в % Гласували 

1. Държавата, представлявана от Областен 

управител на област Велико Търново 

35% за 

2. Община Велико Търново 26.71 % за 

3. Община Горна Оряховица 14.06 % за 

4. Община Елена 2.84 % за 

5. Община Златарица 1.20 % за 

6. Община Лясковец 4.04 % за 

7. Община Павликени 7.19 % за 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % за 

9. Община Стражица 3.83 % за 

10. Община Сухиндол 0.78 % за 

 

„ЗА” – 100 % от всички гласове, 

„ПРОТИВ” - 0 % от всички гласове, 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 % от всички гласове, 

поради което със 100 % „ЗА” дневният ред беше приет. 

 

По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за принципно съгласие за 

промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново след влизане в сила на договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както 

и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, със 

съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, 

гр. Велико Търново, чрез присъединяване на община Свищов към обособената 

територия на действие на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. 

Велико Търново, на основание чл. 198а, ал. 3 и чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за 

водите, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

 

Проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев – 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. 

При проведеното гласуване съобразно разпределението на гласовете: 

 Представител на държава/общини Съотношение в % Гласували 

1. Държавата, представлявана от Областен 

управител на област Велико Търново 

35% за 

2. Община Велико Търново 26.71 % за 

3. Община Горна Оряховица 14.06 % за 

4. Община Елена 2.84 % за 

5. Община Златарица 1.20 % за 

6. Община Лясковец 4.04 % за 

7. Община Павликени 7.19 % за 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % за 

9. Община Стражица 3.83 % за 

10. Община Сухиндол 0.78 % за 
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„ЗА” – 100 % от всички гласове, 

„ПРОТИВ” - 0 % от всички гласове, 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 % от всички гласове,  

поради което със 100 % „ЗА” проектът се прие и стана 

 

Р Е Ш Е Н И Е по т. 1 от 29.03.2016 г. 

 

за промяна на границите на обособената територия на „Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, 

гр. Велико Търново“ 

 

На основание чл. 198а, ал. 3 и чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, във връзка с 

чл. 14, 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  

 

Въз основа на предложение с вх. № АВК-ВТ-46/17.11.2015 г. от кмета на община 

Свищов, по повод Решение № 1307 от Протокол № 71/24.09.2015 г. на Общински съвет 

Свищов, относно присъединяване на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД към обособената територия на 

„Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и 

канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново“ и Протокол № 5 от 18.12.2015 г. на 

общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, взема принципно 

решение за промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново след влизане в сила на договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и 

предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, със съществуващия ВиК 

оператор – „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново чрез 

присъединяване на община Свищов към обособената територия на действие на 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново. 

 
По т. 2 от дневния ред: Съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността 

на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, във 

връзка с удължаване на настоящия регулаторен период до 31 декември 2016 г., 

съгласно §14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение на Закона за водите (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) на основание чл. 198в, ал. 

4, т. 5 от Закона за водите. 

 

Проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев – Областен управител на област Велико Търново и 

Председател на Асоциацията, прочете проекта за решение по т. 2 от дневния ред, след 

което даде думата 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 % Гласували 

1. Държавата, представлявана от Областен 

управител на област Велико Търново 

35% за 
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2. Община Велико Търново 26.71 % за 

3. Община Горна Оряховица 14.06 % за 

4. Община Елена 2.84 % за 

5. Община Златарица 1.20 % за 

6. Община Лясковец 4.04 % за 

7. Община Павликени 7.19 % за 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % за 

9. Община Стражица 3.83 % за 

10. Община Сухиндол 0.78 % въздържал се 

 

„ЗА” – 99,22 % от всички гласове, 

„ПРОТИВ” - 0 % от всички гласове, 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,78 % от всички гласове,  

поради което със 99,22 % „ЗА” проектът се прие и стана 

 

Р Е Ш Е Н И Е по т. 2 от 29.03.2016 г. 

 

Съгласуване на бизнес план за развитие на дейността на “Водоснабдяване и 

канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, във връзка с удължаване на настоящия 

регулаторен период до 31 декември 2016 г., съгласно § 14, ал. 1 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за водите (изм. – Дв, бр. 58 от 

2015 г.). 

 

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 Йовковци“ – ООД – Велико Търново 

Р Е Ш И: 

Съгласува бизнес плана за развитие на дейността на “Водоснабдяване и 

канализация Йовковци ” ООД, гр. Велико Търново, във връзка с удължаване на настоящия 

регулаторен период до 31 декември 2016 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за 

водите. 

 

По т. 3 от дневния ред: . Приемане на решение за приемане на отчета за 

дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК 

Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2015 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. 

 

Проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев – Областен управител на област Велико Търново и 

Председател на Асоциацията, прочете проекта за решение по т. 3 от дневния ред, след 

което даде думата за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и проектът на 

решение по т. 3 беше подложен на гласуване. 

При проведеното гласуване съобразно разпределението на гласовете: 

 Представител на държава/общини Съотношение в % Гласували 

1. Държавата, представлявана от Областен 

управител на област Велико Търново 

35% за 
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2. Община Велико Търново 26.71 % за 

3. Община Горна Оряховица 14.06 % за 

4. Община Елена 2.84 % за 

5. Община Златарица 1.20 % за 

6. Община Лясковец 4.04 % за 

7. Община Павликени 7.19 % за 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % за 

9. Община Стражица 3.83 % за 

10. Община Сухиндол 0.78 % въздържал се 

 

„ЗА” – 99,22 % от всички гласове, 

„ПРОТИВ” - 0 % от всички гласове, 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,78 % от всички гласове,  

поради което със 99,22 % „ЗА” проектът се прие и стана 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е по т. 3 от 29.03.2015г. 

 

Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК Йовковци“ – ООД – Велико Търново за 2015 г. 

 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, 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 – Велико Търново 

Р Е Ш И: 

Приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ – ООД – Велико Търново за 

2015 г. 

 

 

По т. 4. 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 2015 г., 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. 

 

Проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев – Областен управител на област Велико Търново и 

Председател на Асоциацията, прочете проекта за решение по т. 4 от дневния ред, след 

което даде думата за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и проектът на 

решение по т. 4 беше подложен на гласуване. 

При проведеното гласуване съобразно разпределението на гласовете: 

 Представител на държава/общини Съотношение в % Гласували 

1. Държавата, представлявана от Областен 

управител на област Велико Търново 

35% за 

2. Община Велико Търново 26.71 % за 
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3. Община Горна Оряховица 14.06 % за 

4. Община Елена 2.84 % за 

5. Община Златарица 1.20 % за 

6. Община Лясковец 4.04 % за 

7. Община Павликени 7.19 % за 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % за 

9. Община Стражица 3.83 % за 

10. Община Сухиндол 0.78 % въздържал се 

 

„ЗА” – 99,22 % от всички гласове, 

„ПРОТИВ” - 0 % от всички гласове, 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,78 % от всички гласове,  

поради което със 99,22 % „ЗА” проектът се прие и стана 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е по т. 4 от 29.03.2016 г. 

 

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ – ООД – Велико Търново за 2015 г. 

 

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 – 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 – Велико 

Търново за 2015 г. 

 

 

 

По т. 5. 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 2016 г. на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 

от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация. 

 

Проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев – Областен управител на област Велико Търново и 

Председател на Асоциацията, прочете проекта за решение по т. 5 от дневния ред, след 

което даде думата за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и проектът на 

решение по т. 5 беше подложен на гласуване. 

При проведеното гласуване съобразно разпределението на гласовете: 

 Представител на държава/общини Съотношение в % Гласували 

1. Държавата, представлявана от Областен 

управител на област Велико Търново 

35% за 



Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” - ООД - гр. Велико Търново 

Протокол № 6 от 29.03.2016 г.  Страница 9 от 10 

2. Община Велико Търново 26.71 % за 

3. Община Горна Оряховица 14.06 % за 

4. Община Елена 2.84 % за 

5. Община Златарица 1.20 % за 

6. Община Лясковец 4.04 % за 

7. Община Павликени 7.19 % за 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % за 

9. Община Стражица 3.83 % за 

10. Община Сухиндол 0.78 % въздържал се 

 

„ЗА” – 99,22 % от всички гласове, 

„ПРОТИВ” - 0 % от всички гласове, 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,78 % от всички гласове,  

поради което със 99,22 % „ЗА” проектът се прие и стана 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е по т. 5 от 29.03.2016 г. 

 

Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ – ООД – Велико Търново за 2016 г. 

 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, 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” – Велико Търново 

Р Е Ш И: 

Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – Велико Търново за 2016 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 – Велико 

Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както 

следва: 

 

 Член на Асоциацията 
Съотношение на 

гласовете в % 

Размер на вноската 

за 2016 г. в лева 

1. Държавата, представлявана от Областен 

управител на област Велико Търново 
35% 15 000 

2. Община Велико Търново 26.71 % 11 435 

3. Община Горна Оряховица 14.06 % 6 030 

4. Община Елена 2.84 % 1 218 

5. Община Златарица 1.20 % 514 

6. Община Лясковец 4.04 % 1 732 
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7. Община Павликени 7.19 % 3 082 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % 1 865 

9. Община Стражица 3.83 % 1 642 

10. Община Сухиндол 0.78 % 334 

 

По т. 6. от дневния ред: Други - обсъждане на възникнали въпроси, във връзка 

с бъдещата дейност на Асоциацията. 

 

Областният управител на Област Велико Търново и Председател на Асоциацията 

проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев, даде думата на г-жа Елена Иванова , главен счетоводител на 

Областна администрация Велико Търново, да направи изказване за всноските на 

Общините към Асоциацията. 

Г-жа Елена Иванова обясни на членовете на Асоциацията, че след приемане на 

Община Свищов, като член на Асоциацията, ще се направи ново разпределение на 

дължимите вноски, от страна на общините. 

Други изказвания не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред, 

проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев – 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 

извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията в 12:30 часа. 

 

 

ПРОФ. Д.ИК.Н. ПЕНЧО ПЕНЧЕВ /П/ 

Областен управител на област Велико Търново 

и Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия,  

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” - Велико Търново 

 

 

Водещ протокола: /П/ 

Тоня Донева – главен секретар,  

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци – ООД” - Велико Търново 

 

 

Преброител на гласовете: /П/ 

Тоня Донева – главен секретар,  

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци – ООД” - Велико Търново 

 


