АСОЦИАЦИЯ ПО В и К В ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ” – ООД
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ПРОТОКОЛ № 1/16.11.2010 год.
ПРОТОКОЛ
№ 1/16.11.2010г.
Днес, 16 ноември 2010 г. от 11.00 часа в гербовата зала № 314 на
Областна администрация – Велико Търново се проведе първото 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 от Закона за водите от Областния
управител на област Велико Търново.
В събранието участваха:
Председател:
1. Доц. д-р Пенчо Пенчев – Областен управител на област Велико Търново
и членове:
2. д-р Румен Рашев – Кмет на община Велико Търново;
3. Йордан Михтиев – Кмет на община Горна Оряховица;
4. Сашо Топалов – Кмет на община Елена;
5. Пенчо Чанев – Кмет на община Златарица;
6. Ивелина Гецова – Кмет на община Лясковец;
7. Ангел Генов – Кмет на община Павликени;
8. Георги Чакъров – Кмет на община Полски Тръмбеш;
9. Красимир Василев – Заместник кмет на община Стражица;
10. Пламен Чернев – Кмет на община Сухиндол.
Присъстваха още:
1. Г-н Христо Христов - Народен представител от политическа партия
ГЕРБ за Великотърновска област;
2. Г-н Николай Владов – Главен инженер във „В и К – Йовковци” ООД,
гр. Велико Търново;
3. Г-жа Елена Григорова – Директор на РИОСВ – Велико Търново;
4. Г-жа Изабела Чорбаджиева – Заместник областен управител на
област Велико Търново;
5. Динко Кечев – Началник отдел ТИ – Община Велико Търново;
6. Марин Петков – гл. юрисконсулт – Община Горна Оряховица;
7. Иван Иванов – гл. експерт в Община Велико Търново – Отдел ТИ;
Г-н доц. д-р Пенчо Пенчев – Областен управител на област Велико
Търново и 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 в залата
присъстват всички членове на асоциацията, откри първото Общо събрание
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на Асоциацията по В и К в обособена територия „Водоснабдяване и
канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново и представи Пълномощно
№ 94-00-708/15.11.2010 г. на Министъра на околната среда и водите и
Пълномощно № 90-04-937/16.11.2010 год. на Министъра на регионалното
развитие и благоустройството, издадени на основание чл.198е, ал.4 от
Закона за водите.
Представителите на общините са упълномощени от съответните
общински съвети, както следва:
1. Представителят на Община Велико Търново – г-н Румен Рашев –
решение № 1088 от протокол №76/21.10.2010г. на ОбС – Велико
Търново;
2. Представителят на Община Горна Оряховица – г-н Йордан Михтиев
– решение № 687 от протокол №59/30.09.2010г. на ОбС – Горна
Оряховица и решение № 701от протокол № 61/15.11.2010г. на ОбС –
Горна Оряховица
3. Представителят на Община Елена – г-н Сашо Топалов – решение №
90 от протокол №16/21.10.2010г. на ОбС – Елена;
4. Представителят на Община Златарица – г-н Пенчо Чанев – решение
№ 627 от протокол №45/22.10.2010г. на ОбС – Златарица;
5. Представителят на Община Лясковец – г-жа Ивелина Гецова –
решение № 524 от протокол № 48/30.09.2010г. на ОбС – Лясковец;
6. Представителят на Община Павликени – г-н Ангел Генов – решение
№ 574 от протокол № 6121.10.2010г. на ОбС – Павликени;
7. Представителят на Община Полски Тръмбеш – г-н Георги Чакъров –
решение № 633 от протокол №55/23.09.2010г. на ОбС – Полски
Тръмбеш;
8. Представителят на Община Стражица – г-н Красимир Василев –
решение № 478 от протокол № 40/14.09.2010г. на ОбС – Стражица;
9. Представителят на Община Сухиндол – г-н Пламен Чернев –
решение № 374 от протокол № 50/29.09.2010 год. на ОбС –
Сухиндол;
Заседанието е редовно и може да бъде проведено.
Горепосочените пълномощни и решения на общинските съвети стават
неразделна част от настоящия протокол.
С Покана, изх. № 9108-61/11.11.2010 г. всички членове на Асоциацията
са уведомени за дневния ред, по който ще се проведе днешното Общо
събрание, а именно:
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ДНЕВЕН РЕД
1. Официална част по учредяване на Асоциацията;
Регистрация на членовете на Общото събрание на Асоциацията по В
и К в обособена територия Велико Търново.
2. Приемане на решение за разпределяне на гласовете в Общото
събрание на Асоциацията;
Разпределението е съгласно приложен Проект на Решение, изготвен
на основание чл.198в, ал.8 от Закона за водите, §36, ал.1 от ПЗР към ЗИД
на Закона за водите /обн. ДВ, бр.47/2009г./ и писмо изх. № 179/01.03.2010
год. на Директора на Териториално статистическо бюро – гр. Велико
Търново.
3. Разни
Обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с бъдещата дейност
на Асоциацията.
І. По т.1 от дневния ред „Официална част по учредяване на
Асоциацията”
Беше попълнен Присъствен – регистрационен лист на членовете на
Асоциацията по В и К в обособена територия „Водоснабдяване и
канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново. Присъственият лист
става неразделна част от настоящия протокол.
Областният управител на Област Велико Търново доц. д-р Пенчо
Пенчев запозна накратко присъстващите със същността и насоките на
работа на В и К Асоциацията, в съответствие с глава ХІ от Закона за
водите.
ІІ. По т.2 от дневния ред „Приемане на решение за разпределяне
на гласовете в Общото събрание на Асоциацията”.
Членовете на Асоциацията по В и К в обособена територия
„Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново бяха
запознати от доц. д-р Пенчо Пенчев за реда по който ще премине
гласуването на решението за разпределяне на гласовете в Общото
събрание на Асоциацията.
Въпрос беше поставен от кмета на Община Велико Търново г-н
Румен Рашев - дали при последващото преброяване на населението ще се
актуализира квотата на общините. Г-н Пенчо Пенчев отговори, че на
първото Общо събрание след обявяване на официалните резултати ще се
проведе ново гласуване на разпределение, ако има промяна за някоя от
общините. Това ще се извърши на основание параграф 36 от , ал.2 от ПЗР
към ЗИД на Закона за водите /обн. ДВ, бр.47/2009г./
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Г-н Сашо Топалов, кмет на Община Елена направи искане процента
на Общината да бъде не по-малък от 10 %. Обоснова своето искане на база
неправилен законов критерий, а именно – брой на населението. Г-н
Топалов изрази мнение, че като критерии следва да се използват
ограниченията възникващи за Общините във връзка с териториите около
язовирите. Една трета от територията на Община Елена е водосборна зона,
поради което на територията на общината има ограничения при
реализирането на инвестиции и развитието на дейности.
Г-н Пенчо Пенчев отговори, че това е възможно само при
последващи законови промени, на този етап като критерий е единствено
броя на населението.
Г-н Топалов изказа становището си, че мнението се поставя на този
форум, защото присъства и г-н Христо Христов – народен представител.
Г-жа Ивелина Гецова – кмет на Община Лясковец постави въпроса
след учредяването на Асоциациата кой ще е В и К оператора. Г-н Пенчо
Пенчев отговори, че остава досегашния В и К оператор.
Трябва да се измисли ред за преференции към Община Елена във
връзка с гореизложеното.
Гласуването се проведе явно, като всеки от членовете на асоциацията
заяви гласно своята позиция – „за”, „против” или „въздържал се”. Беше
уточнено, че гласът „въздържал се” при определяне на резултатите от
гласуването ще бъде зачетен като „против”.
ПРОЦЕДУРА НА ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
на т.2 от Дневния ред на първо Общо събрание на Асоциацията по В и К в
обособена територия „Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД,
Велико Търново – 16.11.2010 год.
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Съотношение Гласувал
на гласовете
/”за”,
Представлява
Държава/Общини
в
„против”,
се от
асоциацията „въздържал
%
се”/
Областна
доц. д-р
администрация Велико
Пенчо
Търново /държавата/
Пенчев –
да
35
Областен
управител
Община Велико
Д-р Румен
23.94
да
Търново
Рашев - Кмет
Община Горна
Йордан
Оряховица
Михтиев 14.07
да
Кмет
Община Елена
Сашо
Топалов 3.00
да
Кмет
Община Златарица
Пенчо Чанев
1.31
да
- Кмет
Община Лясковец
Ивелина
4.12
да
Гецова - Кмет
Общин Павликени
Инж. Ангел
8.29
да
Генов - Кмет
Община Полски
Георги
Тръмбеш
Чакъров4.94
да
Кмет
Община Стражица
Красимир
Василев –
4.37
да
Заместник
кмет
Община Сухиндол
Пламен
Чернев 0.96
да
Кмет
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След проведеното гласуване:
„ЗА” – са 100 % от всички гласове;
„ПРОТИВ” – са 0 % от всички гласове;
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” са 0 % ат всички гласове.
Поради което, с 100 % - „ЗА” тоест единодушно предложеният
Проект се прие и стана
РЕШЕНИЕ № 1/16.11.2010 год.
На основание чл.198в, ал.8 от Закона за водите, §36, ал.1 от ПЗР към
ЗИД на Закона за водите /обн. ДВ, бр.47/2009г./ и писмо изх. №
179/01.03.2010 год. на Директора на Териториално статистическо бюро –
гр. Велико Търново, членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и
К в обособена територия „Водоснабдяване и канализация Йовковци” –
ООД, Велико Търново, при кворум от 100 % от всички гласове и след
проведено явно гласуване, при което „ЗА” са 100 % от всички гласове
РЕШИХА:
Приема се процентното съотношение на гласовете в Асоциацията по
В и К в обособена територия „Водоснабдяване и канализация Йовковци –
ООД”, Велико Търново да бъде, както следва:
№ Представител на
държава/общини
1

2
3
4
5
6

Областна администрация
Велико
Търново/държавата/
Община Велико Търново
Община Горна
Оряховица
Община Елена
Община Златарица
Община Лясковец

Брой
жители

% съотношение на
гласовете в
асоциацията
35

90 432
53 131

23.94
14.07

11 339
4 948
15 570

3.00
1.31
4.12
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7 Общин Павликени
31 312
8.29
8 Община Полски
18 678
4.94
Тръмбеш
9 Община Стражица
16 504
4.37
10 Община Сухиндол
3 629
0.96
ІІІ. По т.3 от дневния ред – „Разни”
По тази точка от дневния ред се обсъдиха различни въпроси,
касаещи В и К сектора и бъдещата дейност на асоциацията.
Г-н Христо Христов каза, че ще се обсъдят евентуални
законодателни промени, след анализиране на съществуващи проблеми във
връзка с приложението на сега действащите текстове.
Д-р Рашев – кмет на Община Велико Търново :
Процентите са си проценти, дали на база жители или на други
критерии по това не може да се дискутира, но спорове биха възникнали,
във връзка с разпределението на имуществото. Общините и В и К
изпратиха

списъци

за

собствеността,

трябваше

да

се

извърши

разпределение на имуществото – имате ли информация до къде е стигнал
този процес и има ли обозрим срок. И второ – кога евентуално ще се
приеме Правилника за дейността на асоциациите. Поставям тези въпроси
защото това са важни неща, които трябва да се случат и стои въпроса на
кого да се предоставят имуществата изградени по европейски проекти и
кой ще ги управлява. Ние ще имаме за 10 милиона собственост в края на
годината и при нас този въпрос ще стои на дневен ред. Какво става с
амортизациите на активите и ДДС е също важен въпрос.
Г-жа Изабела Чорбаджиева- Заместник областен управител:
Благодаря на всички кметове за експедитивната работа от тяхна
страна във връзка с изготвяне списъците на активите и се надяваме да сме
една от първите области, където ще бъде извършено това разпределение от
МРРБ. Поради забавяне при другите области на предоставянето на
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списъците може би се е достигнало и до забавяне на разпределението на
активите .
Йордан Михтиев- кмет на Община Горна Оряховица.
Имахме проект за подмяна на мръсният канал по ИСПА.
Водопровода на Общината е към МРРБ, канализацията е към МОСВ.
Подмененият мръсният канал по проекта е в същото трасе, където е и
водопровода. При смяната се начупи водопровода, но ВиК подмени само
местата на счупения водопровод и сега има части от един и от друг
материал, което води до чести аварии в мрежата. В бъдеще това трябва да
се предвиди за да не се допускат такива ситуации.
Георги Чакъров – Община Полски Тръмбеш
Колеги ВиК е търговско дружество и нямат достатъчен резерв от
средства за да се изпълни цялостна подмяна на водопровода при подмяна
на канализацията.
Поради изчерпване на дневния ред, г-н доц. д-р Пенчо Пенчев –
Областен управител на Област Велико Търново и Председател на
Асоциацията по В и К в обособена територия „Водоснабдяване и
канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново закри първото Общо
събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия Велико Търново
в 12.20 часа.
Копие от протокола от днешното заседание ще се изпрати за
вписване на Асоциацията по В и К в публичния регистър на МРРБ, на
основание Закона за водите. Протоколът ще бъде съставен в три
оригинални екземпляра.
Председател:……………………………
/Доц. д-р Пенчо Пенчев - Областен управител на област Велико Търново/
Представители на общините:
1………………………………………….
/д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново/

8

АСОЦИАЦИЯ ПО В и К В ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ” – ООД
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ПРОТОКОЛ № 1/16.11.2010 год.
2………………………………………..
/Йордан Михтиев – Кмет на Община Горна Оряховица/
3……………………………………….
/Сашо Топалов – Кмет на Община Елена/
4………………………………………
/Пенчо Чанев – Кмет на Община Златарица/
5………………………………………
/Ивелина Гецова – Кмет на Община Лясковец/
6……………………………………
/Ангел Генов – Кмет на Община Павликени/
7…………………………………..
/Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш/
8………………………………………
/Красимир Василев – Заместник кмет на Община Стражица/
9……………………………………
/Пламен Чернев – Кмет на Община Сухиндол/
Водещ протокола………………………………..
/Милена Павлова – Карабялова
администрация – Велико Търново/

–

главен

експерт

в

Областна

Приложения:
1. Пълномощно № 94 –00- 708/15.11.2010 год. на Министъра на околната среда и
водите;
2. Пълномощно № 90-04-937/16.11.2010 год.на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството;
3. Решение № 1088 от протокол №76/21.10.2010г. на ОбС – Велико Търново;
4. Решение № 687 от протокол №59/30.09.2010г. на ОбС – Горна Оряховица и
решение № 701от протокол № 61/15.11.2010г.– Обс - Горна Оряховица;
5. Решение № 90 от протокол №16/21.10.2010г. на ОбС – Елена;
6. Решение № 627 от протокол №45/22.10.2010г. на ОбС – Златарица;
7. Решение № 524 от протокол № 48/30.09.2010г. на ОбС – Лясковец;
8. Решение № 574 от протокол № 6121.10.2010г. на ОбС – Павликени;
9. Решение № 633 от протокол №55/23.09.2010г. на ОбС – Полски Тръмбеш;
10. Решение № 478 от протокол № 40/14.09.2010г. на ОбС – Стражица;
11. Решение № 374 от протокол № 50/29.09.2010 год. на ОбС – Сухиндол;
12. Присъствен регистрационен лист на членовете на Асоциацията.
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