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ПРОТОКОЛ 

№ 4/12.03.2015 г. 

Днес, 12 март 2015 г. от 14.00 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 и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 198е, ал. 4 от Закона за 

водите и чл. 5, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация. 

В събранието участваха:  

Председател:  

Проф. д-р Пенчо Стоянов Пенчев – Областен управител на област Велико 

Търново; 

и членове: 

- инж. Динко Василев Кечев – Директор на Дирекция „СУТ“, Община Велико 

Търново; 

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

- Дилян Стефанов Млъзев – Кмет на Община Елена; 

- Пенчо Василев Чанев – Кмет на Община Златарица; 

- Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет-Лясковец; 

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

- Стефан Димитров Иванов – 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: 

Десислава Сърбова – младши експерт в дирекция АКРРДС, Областна 

администрация – Велико Търново. 

Присъстваха още: 

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

Търново 

Светла Александрова – Директор на дирекция АКРРДС, Областна 

админситрация – Велико Търново; 

Елена Иванова – главен счетоводител на Областна администрация – Велико 

Търново; 

Дарина Стаматова – старши експерт в дирекция АКРРДС, Областна 

админситрация – ВеликоТърново. 
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Проф. д-р Пенчо Пенчев – Областен управител на област Велико Търново и 

Председател 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, с 

изключение на представителят на Община Полски Тръмбеш, или 95,65% от гласовете. 

На основание чл. 198е, ал. 4 от Закона за водите и чл. 5, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване за днешното заседание 

на Общото събрание на Асоциацията проф. д-р Пенчо Пенчев получи мандат от 

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

275/25.02.2015 г. и от Министъра на околната среда и водите с Пълномощно № 08-00-

686/09.03.2015 г. 

На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и 6 от Правилника 

за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване, представителите на 

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

следва: 

- Представителят на Община Велико Търново – инж. Динко Василев Кечев, 

Директор на Дирекция „СУТ“, Община Велико Търново – Решение № 1436 по 

Протокол № 79/26.02.2015 г. на Общински съвет – Велико Търново; 

- Представителят на Община Горна Оряховица – инж. Добромир Стойков 

Добрев, Кмет на Община Горна Оряховица – Решение № 1082 по Протокол 

№ 61/26.02.2015 г. на Общински съвет – Горна Оряховица; 

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

Елена – Решение № 15 по Протокол № 2/12.02.2015 г. на Общински съвет – 

Елена; 

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

Община Златарица – не е представено решение на Общински съвет – 

Златарица, прието във връзка със съгласуване на позиция и мандат на 

представителя по дневния ред на днешното заседание, поради което при 

гласуването броя гласове на Община Златарица в проценти не се вземат 

предвид; 

- Представителят на Община Лясковец – Даниела Тодорова Арабаджиева, 

Председател на Общински съвет - Лясковец – Решение № 566 по Протокол 

№ 55/17.02.2015 г. на Общински съвет – Лясковец; 

- Представителят на Община Павликени – инж. Емануил Александров 

Манолов, Кмет на Община Павликени – Решение № 695 по Протокол 

№ 58/12.02.2015 г. на Общински съвет – Павликени; 

- Представителят на Община Стражица – Стефан Димитров Иванов, 

Заместник-кмет на Община Стражица – Решение № 605 по Протокол 

№ 53/16.02.2015 г. на Общински съвет – Стражица; 

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

на Община Сухиндол – Решение № 279 по Протокол № 43/17.02.2015 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. 

Заседанието е редовно и може да бъде проведено. 
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С Покана изх. № ОА04-1003/29.01.2015 г. 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 бюджет на „Асоциацията по ВиК на 

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

Търново за 2015 г. като вноската на държавата е в размер 10 000 /десет 

хиляди/ лв., на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

2. Приемане на решение за приемане на отчета на бюджета за 2014 г. на 

„Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” 

ООД“, гр. Велико Търново, на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

3. Приемане на решение за приемане на отчета за дейността през 2014 г. на 

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

Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

4. Приемане на решение за даване на принципно съгласие за сключване на 

договор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системи и 

съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с действащия ВиК оператор 

в обособената територия на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново по реда на чл. 198п, 

ал. 1, предложение първо от Закона за водите, на основание чл. 34, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация. 

5. Други - Обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с бъдещата 

дейност на Асоциацията. 

Проф. д-р 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: 

 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 % - 

6. Община Лясковец 4.04 % за 

7. Община Павликени 7.19 % за 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % - 

9. Община Стражица 3.83 % за 

10. Община Сухиндол 0.78 % за 
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„ЗА” – 94,45 % от всички гласове, 

„ПРОТИВ” - 0 % от всички гласове, 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 % от всички гласове, 

поради което с 94,45 % „ЗА” дневният ред беше приет, както следва: 

1. Приемане на решение за приемане на бюджет на „Асоциацията по ВиК на 

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

2015 г. като вноската на държавата е в размер 10 000 /десет хиляди/ лв., на основание 

чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация. 

2. Приемане на решение за приемане на отчета на бюджета за 2014 г. на 

„Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” 

ООД“, гр. Велико Търново, на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

3. Приемане на решение за приемане на отчета за дейността през 2014 г. на 

„Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, 

гр. Велико Търново, на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

4. Приемане на решение за даване на принципно съгласие за сключване на 

договор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системи и 

съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с действащия ВиК оператор в 

обособената територия на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение 

първо от Закона за водите, на основание чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

5. Други - Обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с бъдещата дейност на 

Асоциацията. 

 

По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за приемане на бюджет на 

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

Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2015 г. като вноската на държавата е в 

размер 10 000 /десет хиляди/ лв., на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

Областният управител на Област Велико Търново и Председател на 

Асоциацията проф. д-р Пенчо Пенчев прочете проекта за решение по т. 1 от дневния 

ред, след което даде възможност за въпроси и коментари. 

Г-н Добромир Добрев, кмет на Община Горна Оряховица, попита в какъв срок 

членовете на Асоциацията следва да внесат определените вноски. 

Г-жа Елена Иванова, главен счетоводител на Областна администрация – Велико 

Търново, отговори, че срокът, определен в чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията 

и дейността на асоциациите по ВиК е не по-късно от 2 месеца от приемането на 

бюджета на Асоциацията. 

Г-н Пенчо Чанев, кмет на Община Златарица каза, че без фактура плащания от 

общината не могат да бъдат направени. 
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Г-жа Иванова обясни, че е изпратено официално запитване до Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството относно това какъв счетоводен документ 

следва да издаде Асоциацията, за да платят членовете й съответните вноски по 

бюджета. 

Други въпроси не бяха зададени и проектът на решение по т. 1 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 

3. Община Горна Оряховица 14.06 % за 

4. Община Елена 2.84 % за 

5. Община Златарица 1.20 % - 

6. Община Лясковец 4.04 % за 

7. Община Павликени 7.19 % за 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % - 

9. Община Стражица 3.83 % за 

10. Община Сухиндол 0.78 % за 

 

„ЗА” – 94,45 % от всички гласове, 

„ПРОТИВ” - 0 % от всички гласове, 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 % от всички гласове,  

поради което с 94,45 % „ЗА” проектът се прие и стана 

 

Р Е  Ш  Е Н И  Е   по  т . 1  от  1 2 . 03 .2 015  г .  

 

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

от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново за 2015 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 2015 г., като 

вноската на държавата е в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева на основание чл. 21, 

ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация. 

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: 
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 Представител на държава/общини % 

съотношение 

Размер на вноската 

в лева /2015 г./ 

1. Държавата, представлявана от Областен 

управител на област Велико Търново 
35% 10 000 

2. Община Велико Търново 26.71 % 7634 

3. Община Горна Оряховица 14.06 % 4019 

4. Община Елена 2.84 % 812 

5. Община Златарица 1.20 % 343 

6. Община Лясковец 4.04 % 1155 

7. Община Павликени 7.19 % 2055 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % 1244 

9. Община Стражица 3.83 % 1095 

10. Община Сухиндол 0.78 % 223 

 

По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за приемане на отчета на 

бюджета за 2014 г. на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, на основание чл. 9, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация. 

Областният управител на Област Велико Търново и Председател на 

Асоциацията проф. д-р Пенчо Пенчев прочете проекта за решение по т. 2 от дневния 

ред, след което даде думата за въпроси и коментари. 

Г-н Добромир Добрев попита какво става със средствата от бюджета за 2014 г., 

които са останали неизразходвани. 

Г-жа Иванова отговори, че те са разпределени в частта за издръжка в бюджета на 

Асоциацията за 2015 г. 

Други въпроси не бяха зададени и проектът на решение по т. 2 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 

3. Община Горна Оряховица 14.06 % за 

4. Община Елена 2.84 % за 

5. Община Златарица 1.20 % - 

6. Община Лясковец 4.04 % за 

7. Община Павликени 7.19 % за 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % - 

9. Община Стражица 3.83 % за 

10. Община Сухиндол 0.78 % за 

 

„ЗА” – 94,45 % от всички гласове, 

„ПРОТИВ” - 0 % от всички гласове, 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 % от всички гласове,  
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поради което с 94,45 % „ЗА” проектът се прие и стана 

 

Р Е  Ш  Е Н И  Е   по  т . 2  от  1 2 . 03 .2 015  г .  

 

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

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико 

Търново за 2014 г. 

 

На основание 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 изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – 

ООД” – Велико Търново за 2014 г. 

 

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

дейността през 2014 г. на „Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, на основание чл. 9, 

ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация. 

Областният управител на Област Велико Търново и Председател на 

Асоциацията проф. д-р Пенчо Пенчев 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 

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 % - 

6. Община Лясковец 4.04 % за 

7. Община Павликени 7.19 % за 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % - 

9. Община Стражица 3.83 % за 

10. Община Сухиндол 0.78 % за 

 

„ЗА” – 94,45 % от всички гласове, 

„ПРОТИВ” - 0 % от всички гласове, 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 % от всички гласове,  
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поради което с 94,45 % „ЗА” проектът се прие и стана 

 

Р Е  Ш  Е Н И  Е   по  т . 3  от  1 2 . 03 .2 015  г .  

 

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

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

2014 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 

2014 г. 

 

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за даване на принципно 

съгласие за сключване на договор за стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на ВиК системи и съоръженията, както и предоставянето на ВиК 

услуги с действащия ВиК оператор в обособената територия на „Асоциацията по 

В и К на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико 

Търново по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите, на 

основание чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

Областният управител на Област Велико Търново и Председател на 

Асоциацията проф. д-р Пенчо Пенчев прочете проекта за решение по т. 4 от дневния 

ред, след което даде думата за въпроси и коментари. 

Г-н Дилян Млъзев, кмет на Община Елена, съобщи, че Общински съвет - Елена с 

предоставения му за днешното заседание мандат с Решение № 15 по Протокол № 2 от 

12.02.2015 г., му възлага по т. 4 от дневния ред да предложи в проекта за решение да 

бъде включен следният текст: 

„В едногодишен срок от сключването на договора, действащият ВиК оператор се 

задължава да приеме за стопанисване, поддържане и експлоатация всички ВиК системи 

и съоръжения, намиращи се на обособената територия на Асоциацията, с изключение 

на тези по чл. 198о, ал. 6 от Закона за водите.“ 

В тази връзка г-н Стефан Иванов, заместник кмет на Община Стражица попита 

какво се случва след изготвянето през 2014 г. на окончателните протоколите за 

разпределение на собствеността на активите. 

Г-жа Светла Александрова, директор на дирекция „АКРРДС“ в Областна 

администрация – Велико Търново отговори, че по този въпрос няма развитие. 

Във връзка с предложението на г-н Млъзев, г-жа Александрова поясни, че 

решението по т. 4 се приема на основание чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията 

и дейността на асоциациите по ВиК, а именно за избор на вид договор от двете 
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предложения в чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите – договор по реда на Закона за водите 

или по реда на Закона за концесиите. 

Г-н Млъзев заяви, че е наясно с правното основание за приемане на решението 

по т.4. Предложението на Общинския съвет е продиктувано от наличието на ВиК 

системи и съоръжения на територията на Община Елена, за които общината е поела 

функцията на ВиК оператор, поради липса на друга възможност за водоснабдяване на 

някои населени места от общината. Предложението е в съответствие със Закона за 

водите и е формулирано достатъчно общо. Г-н Млъзев допълни, че ако предложението 

не се приеме, той ще гласува „Против“ по т. 4, в съответствие с решението на 

Общински съвет – Елена. 

Г-н Добромир Добрев, кмет на Община Горна Оряховица, каза, че и в Община 

Горна Оряховица има такива съоръжения. 

Г-н Динко Кечев, директор на дирекция „СУТ“ в Община Велико Търново каза, 

че решението на Общински съвет – Велико Търново за начина на гласуване по т. 4 е по 

предварително представения към поканата проект на решение. 

Г-жа Александрова допълни, че това се отнася и за мандатите, дадени на 

Областен управител за днешното заседание от МРРБ и МОСВ. 

След проведената дискусия Председателят на Асоциацията проф. д-р Пенчо 

Пенчев постави на гласуване предложението на г-н Млъзев за включване в проекта за 

решение по т. 4 на допълнителния текст по Решение № 15 по Протокол № 2 от 

12.02.2015 г. на Общински съвет – Елена. 

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% въздържал се 

2. Община Велико Търново 26.71 % въздържал се 

3. Община Горна Оряховица 14.06 % въздържал се 

4. Община Елена 2.84 % за 

5. Община Златарица 1.20 % - 

6. Община Лясковец 4.04 % въздържал се 

7. Община Павликени 7.19 % въздържал се 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % - 

9. Община Стражица 3.83 % въздържал се 

10. Община Сухиндол 0.78 % въздържал се 

 

„ЗА” – 2,84 % от всички гласове, 

„ПРОТИВ” - 0 % от всички гласове, 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 91,61 % от всички гласове,  

поради което с 91,61 % „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ” предложението не бе прието. 

Други въпроси не бяха зададени 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 35% за 
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управител на област Велико Търново 

2. Община Велико Търново 26.71 % за 

3. Община Горна Оряховица 14.06 % за 

4. Община Елена 2.84 % против 

5. Община Златарица 1.20 % - 

6. Община Лясковец 4.04 % за 

7. Община Павликени 7.19 % за 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % - 

9. Община Стражица 3.83 % за 

10. Община Сухиндол 0.78 % за 

 

„ЗА” – 91,61 % от всички гласове, 

„ПРОТИВ” – 2,84 % от всички гласове, 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 % от всички гласове,  

поради което с 91,61 % „ЗА” проектът се прие и стана 

 

Р Е  Ш  Е Н И  Е   по  т . 4  от  1 2 . 03 .2 015  г .  

 

Даване на принципно съгласие за сключване на договор за стопанисването, 

поддържането и експлоатацията на ВиК системи и съоръженията, както и 

предоставянето на ВиК услуги с действащия ВиК оператор в обособената територия на 

„Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” 

ООД“, гр. Велико Търново по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за 

водите 

 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 1, предложение първо от Закона за водите, чл. 34, 

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: 

Дава принципно съгласие за сключване на договор за стопанисването, 

поддържането и експлоатацията на ВиК системи и съоръженията, както и 

предоставянето на ВиК услуги с действащия ВиК оператор в обособената територия 

„Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” 

ООД“, гр. Велико Търново по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за 

водите. 

 

По т. 5. от дневния ред: Други - Обсъждане на възникнали въпроси, във 

връзка с бъдещата дейност на Асоциацията. 

По тази точка от дневния ред не бяха направени обсъждания. 

Поради изчерпване на дневния ред, проф. д-р 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 редовното заседание на Общото събрание на 

Асоциацията в 15.00 часа. 
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Екземпляр от протокола от днешното заседание да се публикува на интернет 

страницата на Областна администрация – Велико Търново и да се изпрати на 

общинските съвети на общините - членове на асоциацията, на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и на министъра на околната среда и 

водите. 

 

 

ПРОФ. Д-Р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ 

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: 

Дарина Стаматова – старши експерт, 

Дирекция АКРРДС, Областна администрация – Велико Търново 

 

Преброител на гласовете: 

Десислава Сърбова – младши експерт, 

Дирекция АКРРДС, Областна администрация – Велико Търново 

 

Приложения: 

1. Присъствен лист на членове на Асоциацията; 

2. Пълномощно № 08-00-686/09.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите; 

3. Решение № РД 02-14-275/25.02.2015 г. на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството; 

4. Решение № 1436 по Протокол № 79/26.02.2015 г. на Общински съвет – Велико 

Търново; 

5. Решение № 1082 по Протокол № 61/26.02.2015 г. на Общински съвет – Горна 

Оряховица; 

6. Решение № 15 по Протокол № 2/12.02.2015 г. на Общински съвет – Елена; 

7. Решение № 566 по Протокол № 55/17.02.2015 г. на Общински съвет – Лясковец; 

8. Решение № 695 по Протокол № 58/12.02.2015 г. на Общински съвет – Павликени; 

9. Решение № 605 по Протокол № 53/16.02.2015 г. на Общински съвет – Стражица; 

10. Решение № 279 по Протокол № 43/17.02.2015 г. на Общински съвет – Сухиндол; 

11. Покана за свикване на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” – ООД – гр. Велико Търново (Писмо 

изх. № ОА04-1003/29.01.2015 г.). 


