РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Шумен

П Р О Т О К ОЛ № 2
от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен, проведено на
19.03.2015 г.
Днес 19.03.2015 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация –
гр. Шумен се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К
на обособена територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на бюджет за 2015 г. на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, който е съставен съобразно вноска на
държавата в размер на 10 000,00 лв., окончателно потвърдена с писмо, изх. № 91-00-8/
23.01.2015 г., от Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и
предвидена в държавния бюджет на Република България за 2015 г., съгласно ПМС № 8
от 16.01.2015 г. за изпълнението на бюджета.
2. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г. на Асоциация по
В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД.
3. Приемане на Отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, през 2014 г.
Заседанието на Общото събрание се води от г-жа Донка Иванова – Областен
управител на област Шумен, в качеството й на Председател на Асоциацията по В и К
Шумен и представител на държавата, съгласно чл. 198в, ал. 3, т. 2 от Закона за водите
(ЗВ).
Г-жа Иванова покани членовете на Общото събрание да се регистрират в
присъствения лист и да представят документи, свидетелстващи за съгласуваните от
общинските съвети позиции по точките от дневния ред и съответно за това, че
представителят на съответната община (когато такъв не е нейният кмет) е определен с
акт на общинския съвет, съгласно чл. 5, ал. 5 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК).
На заседанието присъстват:
1. Областният управител г-жа Донка Иванова, в качеството й на представител на
държавата, с право на глас – 35 % от гласовете, съгласно чл. 198в, ал. 8 от ЗВ;
2. Представители на общините – членове на Общото събрание на Асоциация по
В и К Шумен, с общо право на глас – 65 % от гласовете, което се упражнява от същите
както следва:
2.1. г-н Иван Йонков – Заместник-кмет по УТСЕ на община Шумен, с право на
глас – 33.22 % от гласовете, определен за представител с Решение № 838 по Протокол
№ 42 от 30.10.2014 г. на Общински съвет Шумен;

2.2 г-н Румен Панайотов - Кмет на община Нови пазар, с право на глас – 6.08 % от
гласовете;
2.3. г-н Александър Горчев – Кмет на община Велики Преслав, с право на глас –
4.82 % от гласовете;
2.4. г-н Билгин Мюмюнов – Заместник-кмет на община Каолиново, с право на
глас – 4.35 % от гласовете, определен за представител с Решение № 363 по Протокол
№ 34 от 28.11.2014 г. на Общински съвет Каолиново;
2.5. г-н Илхан Сали – Заместник-кмет на община Венец, с право на глас – 2.58 %
от гласовете, определен за представител с Решение № 350 по Протокол № 33 от
09.03.2015 г. на Общински съвет Венец;
2.7. г-жа Иванка Петрова – Кмет на община Смядово, с право на глас – 2.41% от
гласовете;
2.8. г-н Ахмед Ахмед – Заместник-кмет на община Хитрино, с право на глас – 2.24
% от гласовете, определен за представител с Решение № 89 по Протокол № 8 от
16.12.2014 г. на Общински съвет;
2.9. г-н Турхан Каракаш - Кмет на община Никола Козлево, с право на глас –
2.20% от гласовете;
На заседанието не присъстват представители на Община Върбица, с право на
глас – 3.74 % от гласовете и на Община Каспичан, с право на глас – 2.87 % от
гласовете.
На заседанието присъстват 93.39 % от гласовете на общото събрание, като с право
на глас от присъстващите са също 93.39 % от гласовете. С оглед на това, съгласно
чл. 198в, ал. 7 от ЗВ, заседанието на общото събрание се счита за редовно.
Като гост на редовното заседание присъства инж. Светлозар Дамянов – Управител
на „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен.
1. По т. 1. от дневния ред – Приемане на бюджет за 2015 г. на Асоциация по
В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, който е
съставен съобразно вноска на държавата в размер на 10 000,00 лв., окончателно
потвърдена с писмо, изх. № 91-00-8/23.01.2015 г., от Заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството и предвидена в държавния бюджет на
Република България за 2015 г., съгласно ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на
бюджета.
Г-жа Иванова припомни на присъстващите, че изготвеният бюджет за 2015 г.,
който бе изпратен на общините с писмо, изх. № 04-11-11/13 ОТ 18.02.2015 г., претърпя
промени вследствие на получени допълнителни указания от МРРБ, като окончателния
му вариант бе изпратен на членовете на асоциацията с писмо, наш изх. № 04-11-11/24
от 12.03.2015 г. Председателят на асоциацията поясни, че направените промени в
приходната и разходната част на бюджета не засягат размера на вноските, които
членовете следва да внесат и даде думата за мнения и коментари по така направеното
предложение за решение.
Коментари не бяха направени.
Г-н Йонков изказа мнение за необходимостта от назначаване на служители към
асоциацията, тъй като в противен случай предвиденият бюджет няма да бъде
реализиран и ще възникне необходимост общото събрание да приеме последващо
решение за включването му в рамките на бюджета за следващата година.
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Г-жа Иванова се съгласи с това мнение и информира, че към настоящия момент е
обявен конкурс за финансов експерт, а за длъжността „Главен секретар“ скоро ще бъде
назначен и юрист на граждански договор.
Председателят предложи на Общото събрание да пристъпи към гласуване на
предложението за решение, направено по т. 1. от дневния ред.
Съгласно чл. 198в, ал. 9 от ЗВ, след проведеното гласуване с 93.39 % – „ЗА“,
0.00 % – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 0.00 % – „ПРОТИВ“, беше прието
Решение № 1:
Общото събрание приема бюджет за 2015 г. на Асоциация по В и К Шумен,
съгласно Приложение № 1 и одобрява размера на вноската на държавата и на
вноските на общините, съгласно посоченото в Приложение № 1.1. Съобразно чл. 19,
ал. 3 от ПОДАВК, вноските следва да бъдат внесени не по-късно от 2 (два) месеца от
приемането на бюджета.
Приложения № 1 и № 1.1. са неразделна част от настоящото решение.
2. По т. 2. от дневния ред – Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета за
2014 г. на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К –
Шумен“ ООД.
След като се убеди, че присъстващите са запознати с отчета по т. 2 от дневния
ред, Г-жа Иванова прикани същите да гласуват за представеното им предложение за
решение.
След проведеното гласуване с 93.39 % – „ЗА“, 0.00 % – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и
0.00 % – „ПРОТИВ“, беше прието
Решение № 2:
Общото събрание приема Отчет за изпълнение на бюджета на асоциацията
за 2014 г.
3. По т. 3. от дневния ред – Приемане на Отчет за дейността на Асоциация
по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, през 2014 г.
Председателят на асоциацията се увери, че присъстващите са запознати с отчета
и ги прикани да гласуват за така направеното предложение за решение.
След проведеното гласуване с 93.39 % – „ЗА“, 0.00 % – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и
0.00 % – „ПРОТИВ“, беше прието
Решение № 3:
Общото събрание приема Отчет за дейността на Асоциация по В и К Шумен
през 2014 г.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ДОНКА ИВАНОВА
Председател на Асоциацията по ВиК
Преброител и водил протокола:
Пенка Василева- гл. експерт
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