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ПРОТОКОЛ  №2/29 .11.2013 г.  

 

Днес, 29 ноември 2013 г. от 10:00 часа в Гербовата зала № 314 на Областна 

администрация – Велико Търново се проведе второто общо събрание на Асоциацията по В и К 

в обособена територия „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - Велико Търново, 

свикано на основание чл. 198в, ал. 6 и във връзка с чл. 198е, ал. 4 от Закона за водите от 

Областния управител на област Велико Търново. 

 

В събранието участваха:  

Председател:  

инж. Георги Рачев – Областен управител на област Велико Търново 

и членове: 

1. Динко Кечев – Директор на дирекция „СУТ”, община Велико Търново; 

2. Даниел Костадинов – Председател на Общински съвет Горна Оряховица;  

3. Дилян Млъзев – Кмет на община Елена; 

4. Даниела Арабаджиева – Председател на Общински съвет Лясковец; 

5. Емануил Манолов – Кмет на община Павликени; 

6. Лариса Тодорова – Директор на дирекция „УТ, ОС и РП”, община Полски Тръмбеш; 

7. Детелина Борисова – Кмет на община Стражица; 

Присъстваха още: 

Андрей Илиев – Заместник областен управител на област Велико Търново; 

Светла Александрова – Директор на дирекция АКРРДС, ОА Велико Търново; 

Живка Горанова – главен експерт в дирекция АКРРДС, ОА Велико Търново; 

Дарина Стаматова – старши експерт в дирекция АКРРДС, ОА Велико Търново; 

Лоран Фан – представител на консорциум „Сьорека, СЦЕ, Аркадия Инженеринг и 

Хидропроект”, изпълнител на проекта за РГП на обособената територия на „ВиК 

Йовковци” ООД – В. Търново; 

инж. Анка Динева - представител на консорциум „Сьорека, СЦЕ, Аркадия Инженеринг 

и Хидропроект”. 

 

Инж. Георги Рачев, областен управител на област Велико Търново, в качеството си на 

Председател на Асоциацията по В и К в обособена територия „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци” ООД - Велико Търново, след извършена проверка на кворума, при която беше 

установено, че, съобразно действащото разпределение на гласовете, в залата присъстват 

97,73% от членовете на асоциацията, откри второто общо събрание на Асоциацията по ВиК в 

обособена територия „ВиК Йовковци” ООД - Велико Търново. 

На основание чл. 198е, ал. 4 от Закона за водите за днешното общо събрание 

инж. Георги Рачев е получил мандат от Министъра на регионалното развитие с 

Решение № РД-02-14-1159/25.11.2013 г. и от Министъра на околната среда и водите с 

Пълномощно с изх. № 08-00-4513/27.11.2013 г. 

На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите представителите на общините са 

получили мандат от съответните общински съвети, както следва: 

1. Представителят на Община Велико Търново – г-н Динко Кечев – с Решение № 932 от 

Протокол № 57/28.11.2013 г. на ОС – Велико Търново; 

2. Представителят на Община Горна Оряховица – г-н Даниел Костадинов – с Решение 

№ 645 от Протокол № 37/28.11.2013 г. на ОС – Горна Оряховица; 

3. Представителят на Община Лясковец – г-жа Даниела Арабаджиева – с Решение № 380 

от Протокол № 33/28.11.2013 г. на ОС – Лясковец; 
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4. Представителят на Община Павликени – г-н Емануил Манолов – с Решение № 468 от 

Протокол № 38/28.11.2013 г. на ОС – Павликени; 

5. Представителят на Община Полски Тръмбеш – г-жа Лариса Тодорова – с 

Решение № 425 от Протокол № 31/28.11.2013 г. на ОС – Полски Тръмбеш;  

6. Представителят на Община Стражица – г-жа Детелина Борисова – с Решение № 393 от 

Протокол № 31/18.11.2013 г. на ОС – Стражица; 

Заседанието е редовно и може да бъде проведено. 

Горепосочените решения на общинските съвети стават неразделна част от настоящия 

протокол. 

Беше попълнен присъствен лист от членовете на Асоциацията по В и К в обособена 

територия „ВиК Йовковци” ООД - Велико Търново, който става неразделна част от настоящия 

протокол. 

С Покана изх. № ОА04-4041/12.11.2013 г. всички членове на Асоциацията са 

уведомени за дневния ред, по който ще се проведе днешното общо събрание, а именно: 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Приемане на решение за преразпределение на гласовете в общото събрание на 

Асоциацията по ВиК в съответствие с актуалните данни от официалното преброяване през 

2011 г. на населението в Република България, на основание § 36, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗВ /ДВ. 

Бр.47 от 2009 г./ 

Разпределението е съгласно приложен Проект на Решение, изготвен на основание 

чл.198в, ал.8 от Закона за водите, във връзка с §36, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите 

/обн. ДВ, бр.47/2009г./ 

2. Приемане от асоциацията по В и К на Регионален генерален план на В и К 

системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” 

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

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

Асоциацията. 

 

І. По т.1 от дневния ред „Приемане на решение за преразпределение на гласовете в 

общото събрание на Асоциацията по ВиК” 

 

Областният управител на Област Велико Търново инж. Георги Рачев прочете проект за 

решение по т. 1 от дневния ред, след което даде думата за коментари и допълнения. Такива не 

бяха направени и решението бе подложено на гласуване. При проведеното гласуване, 

съобразно действащото разпределение 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 23.94% за 

3. Община Горна Оряховица 14.07% за 

4. Община Елена 3.00% - 

5. Община Златарица 1.31% - 

6. Община Лясковец 4.12% за 

7. Община Павликени 8.29% за 

8. Община Полски Тръмбеш 4.94% за 

9. Община Стражица 4.37% за 

10. Община Сухиндол 0.96% - 
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„ЗА” – са 94,73% от всички гласове; 

„ПРОТИВ” – са 0% от всички гласове; 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” са 0% ат всички гласове. 

Поради което, с 94,73% „ЗА” проектът се прие и стана 

 

РЕШЕНИЕ  № 1  от 29.11.2013 г.  

за преразпределение на гласовете между държавата и общините в Асоциацията по В и К 

в обособена територия „ВиК Йовковци” ООД - Велико Търново 

 

На основание § 36, ал. 2 и ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за водите /ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., 

изм. и доп., бр. 95 от 2009 г./, във връзка с чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите и официалните 

данни от преброяване на населението в Република България през 2011 г. 

Асоциацията по В и К в обособена територия „ВиК Йовковци” ООД - Велико Търново 

 

Р Е Ш И: 

Въз основа на официалните данни от преброяване на населението в Република 

България през 2011 г. преразпределя гласовете между държавата и общините в Асоциацията 

по В и К в обособена територия „ВиК Йовковци” ООД - Велико Търново, както следва: 

 

 Представител на държава/общини Брой жители % съотношение 

1. Държавата, представлявана от Областен 

управител на област Велико Търново 

 
35% 

2. Община Велико Търново 88 670 26.71% 

3. Община Горна Оряховица 46 685 14.06% 

4. Община Елена 9 434  2.84% 

5. Община Златарица 3 991 1.20% 

6. Община Лясковец 13 397 4.04% 

7. Община Павликени 23 869 7.19% 

8. Община Полски Тръмбеш 14 451 4.35% 

9. Община Стражица 12 721 3.83% 

10. Община Сухиндол 2 542 0.78% 

 

 

ІІ. По т. 2 от дневния ред „Приемане от асоциацията по В и К на Регионален 

генерален план на В и К системите и съоръженията на обособената територия, 

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

 

Областният управител на Област Велико Търново инж. Георги Рачев прочете проект за 

решение по т. 2 от дневния ред, след което даде думата за коментари и допълнения. Такива не 

бяха направени и решението бе подложено на гласуване. При проведеното гласуване, 

съобразно новоприетото по т. 1 от дневния ред разпределение 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% - 
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5. Община Златарица 1.20% - 

6. Община Лясковец 4.04% за 

7. Община Павликени 7.19% за 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35% за 

9. Община Стражица 3.83% против 

10. Община Сухиндол 0.78% - 

 

„ЗА” – са 91,35% от всички гласове; 

„ПРОТИВ” – са 3,83% от всички гласове; 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” са 0% от всички гласове. 

Поради което, с 91,35% „ЗА” проектът се прие и стана 

 

РЕШЕНИЕ  № 2  от 29.11.2013 г.  

за приемане на Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията 

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

 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 3, във връзка с чл. 198и, ал. 1, т. 1, чл. 198и, ал. 4 и 

чл. 198к от Закона за водите 

Асоциацията по В и К в обособена територия „ВиК Йовковци” ООД - Велико Търново 

 

Р Е Ш И: 

Приема Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособената 

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

 

 

ІІІ. По т. 3 от дневния ред „Други” 

 

Областният управител на Област Велико Търново инж. Георги Рачев даде думата за 

въпроси по т. 3 от дневния ред. 

Г-жа Борисова, кмет на община Стражица, заяви, че не е удовлетворена от писмото на 

консорциума изпълнител на Регионалния генерален план в отговор на предложението й за 

включване в плана на проекти, изготвени от общината, изпратено до тях във връзка със 

съгласуването на плана от Областния съвет за развитие. Тя изрази своите страхове, че 

финансирането на инфраструктурни мероприятия като ВиК мрежи и съоръжения за малките 

населени места остава изключително трудно и занапред. 

Г-н Лоран Фан отговори, че за съжаление не е могъл да включи така предложените 

проекти в плана, тъй като при изготвянето му се спазват много стриктни правила, заложени в 

техническото задание на възложителя. Обект на разработката са населените места с над 

2000 е.ж., а предложените от община Стражица проекти не са отговаряли на това изискване. 

При евентуалното им включване е съществувал риск планът да бъде отхвърлен или 

декласиран от клиента. С Регионалните генерални планове се планират и организират 

инвестициите за ВиК системи и съоръжения за цялата обособена територия. 

Г-жа Борисова настоя инвестирането в проблемни участъци, каквито има на 

територията на общината, да бъде ангажимент на ВиК оператора. 

В отговор г-жа Александрова, директор на дирекция АКРРДС в Областна 

администрация Велико Търново, посочи, че това е извън предмета на днешното общо 

събрание. Очакванията са тези въпроси да се уредят с Правилника за работата на Асоциациите 

по В и К, който се подготвя от Министерството на регионалното развитие. Общините са 

имали възможността да участват в процеса на изготвянето му, като са били своевременно 

информирани. Последният вариант на Правилника също е изпратен за съгласуване. 
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Г-н Млъзев, кмет на община Елена, посочи, че въпросите за състоянието на ВиК 

системите и съоръженията са особено чувствителни за общината, тъй като язовир „Йовковци” 

е разположен на територията й и това налага определени ограничения в земеползването. От 

друга страна в общината се намират 124 населени места, повечето се снабдяват с вода от 

местни водоизточници, изградени навремето по стопански способ, които не отговарят на 

съвременните изисквания. Той попита къде трябва да се заложи изискването тези 

непечеливши системи да бъдат включени за стопанисване от ВиК оператора на обособената 

територия. Общината със свои средства не може да осигури друго освен козметични ремонти, 

за да имат все пак хората вода, годна за пиене. 

Г-н Фан каза, че въпросът е извън днешната задача, но сподели, че това е проблем и за 

кметовете във Франция където, опазването на общественото здраве е в ръцете на общините; те 

отговарят за активите и дават нареждания на операторите въз основа на сключените с тях 

договори, като при нужда могат да се обръщат и към по-висши органи, например 

министерства, за финансиране. 

В заключение Областният управител инж. Рачев заяви, че към момента не могат да се 

променят параметрите на проекта, но разбира и подкрепя кметовете. Голяма част от общините 

в България са с малко население с тенденция за намаляване, но е важно да се помисли и да се 

заложат мерки, за да се осигурява питейна вода с необходимото качество и количество за 

всички жители в обособената територия. 

 

 

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАЧЕВ 

Областен управител 

на област Велико Търново 

и Председател на Асоциацията по В и К 

в обособена територия „ВиК Йовковци” ООД - Велико Търново 

 

 

 

 

 

 

Водещ протокола: 

Дарина Стаматова, старши експерт 

Дирекция АКРРДС, ОА Велико Търново 

 

 

Приложения: 

 

1. Присъствен лист на членовете на Асоциацията по В и К; 

2. Решение № РД-02-14-1159/25.11.2013 г. от Министъра на регионалното развитие; 

3. Пълномощно с изх. № 08-00-4513/27.11.2013 г. от Министъра на околната среда и водите; 

4. Решение № 932 от Протокол № 57/28.11.2013 г. на ОС – Велико Търново; 

5. Решение № 645 от Протокол № 37/28.11.2013 г. на ОС – Горна Оряховица; 

6. Решение № 380 от Протокол № 33/28.11.2013 г. на ОС – Лясковец; 

7. Решение № 468 от Протокол № 38/28.11.2013 г. на ОС – Павликени; 

8. Решение № 425 от Протокол № 31/28.11.2013 г. на ОС – Полски Тръмбеш; 

9. Решение № 393 от Протокол № 31/18.11.2013 г. на ОС – Стражица. 


