
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

П Р О Т О К ОЛ  № 1
от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К
на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД,

проведено на 08.03.2016 г. (вторник)

Днес, 08.03.2016 г. (вторник) от 11.00 часа, в сградата на Областна администрация –
гр. Шумен се проведе редовно заседание на Общото събрание (ОС) на Асоциация по В и К
на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД (Асоциация по В и К –
Шумен).  Редовното  заседание  на  ОС  на  Асоциация  по  В  и  К  –  Шумен  е  свикано  от
Председателя на асоциацията, съгласно покана с изх. № 04-11-1/3 от 21.01.2016 г. и писма с
изх. № 04-11-1/8 от 29.01.2016 г. и изх. № 04-11-1/14 от 02.03.2016 г., при следния обявен с
поканата

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Бюджет на Асоциация по В и К – Шумен за 2016 г. 

2. Приемане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Асоциация по В и К – Шумен
за 2015 г.

3. Приемане на Отчет за дейността на Асоциация по В и К – Шумен за 2015 г.

4.  Приемане  на  решение  относно  предоставяне  за  стопанисване,  поддържане  и
експлоатация на „В и К – Шумен“ ООД, на изградена от Община Смядово техническа
инфраструктура – обект „Допълнително водоснабдяване с. Жълъд, община Смядово,
област Шумен“.

5.  Приемане  на  решение  относно  предоставяне  за  стопанисване,  поддържане  и
експлоатация на „В и К – Шумен“ ООД, на изградена от Община Венец техническа
инфраструктура:  съоръжения  и  водопроводи  на  обект  „Реконструкция  на
водоснабдителна мрежа на с. Венец – област Шумен“.

6.  Приемане  на  решение  за  одобряване  и  сключване  на  Договор  за  стопанисване,
поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, и предоставяне на В
и К услуги на потребителите  на обособената територия на Асоциация по В и К –
Шумен. 

7. Разни.

В  срока  по  чл.  11,  ал.  2  от  Правилника  за  организацията  и  дейността  на
асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК) не са постъпили искания за
включване на нови точки в дневния ред на ОС.

След изтичане на срока по чл. 11,  ал.  2 от ПОДАВК от Кмета на община Велики
Преслав е подадено Заявление с изх. № 0872/18.02.2016 г. (вх. № 04-11-1/12 от 19.02.2016 г.
в АВиК), относно осигуряване финансиране на обекти, включени в интегриран проект за
воден цикъл в област Шумен: язовир „Тича“ – Велики Преслав – Шумен – Смядово.

Заседанието на ОС се води от г-жа Донка Иванова – Председател на Асоциация
по В и К – Шумен и представител на Държавата в асоциацията, в качеството си на
Областен  управител на област Шумен, съгласно  разпоредбите на чл.  198в,  ал.  3,  т.  2  и
чл. 198е, ал. 2, т. 1 от Закона за водите (ЗВ).

Преброител  на  гласовете  и протоколист  на  заседанието  е Николай Тодоров  –
„Старши  експерт“  (юрист) в  Дирекция  „АКРРДС“  на  Областна  администрация  –
гр. Шумен.

Представителите на Държавата и общините в ОС на Асоциация по В и К – Шумен,
бяха поканени да  се  регистрират  в  лист  за  регистрация  и  беше извършена  проверка за
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наличието на съответните документи по чл. 198е, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за водите, с
които на представителите се дава мандат за представителство в заседанието на ОС.

На заседанието присъстват:

1. За Държавата с право на глас 35 % от гласовете в ОС (чл. 198в, ал. 8 ЗВ):
Г-жа Донка Иванова – Председател на Асоциация по В и К – Шумен и Областен

управител  на  област  Шумен, с  мандат  за  представителство  на  Държавата,  съгласно
Решение  №  РД-02-14-163/07.03.2016  г.  на  Министъра  на  регионалното  развитие  и
благоустройството и Пълномощно № 95-00-1482/07.03.2016 г. от Министъра на околната
среда и водите.

2. За общините – членове на Асоциация по В и К – Шумен, с право на глас – 65 % от
гласовете в ОС (чл. 198в, ал. 8 ЗВ):

2.1. За Община Шумен с право на глас 33.72 % от гласовете в ОС:
Г-н Любомир Христов – Кмет на община Шумен, с мандат за представителство,

съгласно Решение № 90 по Протокол № 5/25.02.2016 г. на Общински съвет – Шумен;

2.2. За Община Нови пазар с право на глас 6.08 % от гласовете в ОС:
Г-н Ангел Куцаров – Председател на Общински съвет – Нови пазар, с мандат за

представителство,  съгласно Решение № 64 по Протокол № 8/26.02.2016 г. на Общински
съвет – Нови пазар, изменено с Решение № 73 по Протокол № 9/02.03.2016 г. на общинския
съвет;

2.3. За Община Велики Преслав с право на глас 4.82 % от гласовете в ОС:
Г-н  Александър  Горчев  –  Кмет  на  община  Велики  Преслав, с  мандат  за

представителство,  съгласно Решение № 59 по Протокол № 6/16.02.2016 г. на Общински
съвет – Велики Преслав;

2.4. За Община Каолиново с право на глас 4.35 % от гласовете в ОС:
Г-н  Билгин  Османов  –  Заместник-кмет  на  община  Каолиново,  с  мандат  за

представителство,  съгласно Решение  № 363 по Протокол № 34/28.11.2014 г.  и Решение
№ 70 по Протокол № 5/26.02.2016 г. на Общински съвет – Каолиново;

2.5. За Община Върбица с право на глас 3.74 % от гласовете в ОС:
Г-жа  Марияна  Христова  – Секретар  на  Община  Върбица,  с  мандат  за

представителство, съгласно Решение № 15 по Протокол № 3/28.12.2015 г. и Решение № 2
по Протокол № 6/02.03.2016 г. на Общински съвет – Върбица;

2.6. За Община Каспичан, с право на глас 2.87 % от гласовете в ОС:
Г-жа Милена Недева – Кмет на община Каспичан, с мандат за представителство,

съгласно Решение № 94 по Протокол № 9/25.02.2016 г. на Общински съвет – Каспичан;

2.7. За Община Венец, с право на глас 2.57 % от гласовете в ОС:
Г-н Илхан Сали – Заместник-кмет на община Венец, с мандат за представителство,

съгласно Решение № 40 по Протокол № 3/21.12.2015 г. и Решение № 64 по Протокол № 5/
02.03.2016 г. на Общински съвет – Венец;

2.8. За Община Смядово, с право на глас 2.41 % от гласовете в ОС:
Г-жа Иванка Петрова – Кмет на община Смядово,  с мандат за представителство,

съгласно Решение № 50 по Протокол № 2/25.02.2016 г. на Общински съвет – Смядово;

2.9. За Община Хитрино с право на глас 2.24 % от гласовете в ОС:
Г-н  Ахмед  Ахмед  –  Заместник-кмет  на  община  Хитрино, с  мандат  за

представителство,  съгласно Решение № 89 по Протокол № 8/16.12.2014 г. на Общински
съвет – Хитрино;

2.10. За Община Никола Козлево с право на глас 2.20 % от гласовете в ОС:
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Г-н  Ешреф  Реджеп  –  Кмет  на  община  Никола  Козлево,  с  мандат  за
представителство,  съгласно Решение № 21 по Протокол № 3/25.02.2016 г. на Общински
съвет – Никола Козлево.

3. Представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ):

3.1.  Ивета  Маринова  –  Началник  отдел  „Стратегическо  управление“  в  Дирекция
„В и К“ на МРРБ;

3.2. Биляна Георгиева – Главен експерт в Дирекция „В и К“ на МРРБ;

3.3. Миглена Лавова – Главен експерт в Дирекция „В и К“ на МРРБ.

4. Инж. Светлозар Дамянов – Управител на „В и К – Шумен“ ООД.

5. Деян Дечев – Финансов експерт в Асоциация по В и К – Шумен.

6. Представители на местните медии за осведомяване. 

Регистрираните в присъствения лист представители в ОС на асоциацията, имат
право на глас 100.00 % от гласовете и съгласно чл. 198в, ал. 7 от  Закона за водите,
заседанието на ОС на Асоциация по В и К – Шумен се счита за редовно.

След като беше констатирано наличието на кворум за провеждане на заседанието,
Председателят на Асоциация по В и К – Шумен представи на присъстващите дневния ред
на заседанието. Дневният ред беше подложен на гласуване и одобрен единодушно от ОС,
без  възражения  и  без  предложения  за  изменение  или  допълване.  По  отношение  на
писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, Председателят отбеляза, че същите са
изпратени на електронната поща на членовете на асоциацията и публикувани на интернет
страницата на Областна администрация – гр. Шумен в нормативно определения срок, което
предполага,  че  членовете  на  асоциацията  следва  да  са  добре  запознати  с  тяхното
съдържание. С оглед на предходното, Председателят пристъпи към разглеждане на точките
от дневния ред.

По т.  1.  от  дневния ред –  Приемане на Бюджет  на Асоциация по В и К – Шумен
за 2016 г.

Г-жа Иванова даде думата на членовете на ОС на Асоциация по В и К – Шумен за
въпроси и/или становища относно бюджета на асоциацията за 2016 г., който е представен
с  Приложение  №  3.1.  към  предложение  за  решение  по  т.  1.  от  дневния  ред.
Председателят поиска мнението на членовете и по отношение размера на техните вноски в
бюджета, определени по реда на чл. 20, ал. 4 от ПОДАВК, съгласно Приложение  № 3.1.1.
към  същото  предложение  за  решение  (по  т.  1.  от  дневния  ред), при  окончателна
държавна вноска в размер от 15 000 лв., посочен в писмо с изх. № 91-00-11/21.01.2016 г. от
МРРБ.

Членовете  на  ОС  не  поставиха  въпроси  и  не  изразиха  становища  както  по  така
представения бюджет за 2016 г. на Асоциация по В и К – Шумен, така и по отношение на
размера на вноските, които следва да се внесат в бюджета на асоциацията.  Предвид това,
Председателят  на  асоциацията  предложи  на  ОС  да  пристъпи  към  гласуване  на
предложението за решение по т. 1. от дневния ред.

ОС на Асоциация по В и К – Шумен проведе гласуване и съобразно чл. 198в, ал. 9 от
Закона  за  водите,  със 100.00  %  от  гласовете  –  „ЗА“,  без  „ВЪДЪРЖАЛ  СЕ“  и  без
„ПРОТИВ“, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите прие:

Решение № 1

1. Общото събрание на Асоциация по В и К – Шумен приема Бюджет на Асоциация
по В и К – Шумен за 2016 г., съгласно Приложение № 3.1., при вноска на Държавата в
бюджета – 15 000 лв.
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2. Вноските  на  общините  –  членове  на  асоциацията  са  в  размер,  съгласно
Приложение № 3.1.1., който е определен по реда на чл. 20, ал. 4 от ПОДАВК, а именно –
въз основа на  държавната  вноска по т.  1  от  решението  и  процентното  съотношение  на
гласовете на членовете в общото събрание. 

3. Членовете на асоциацията следва да внесат своите вноски в бюджета не по-
късно от 2 месеца от приемането му (чл. 19, ал. 3 от ПОДАВК).
........................

По  т.  2.  от  дневния  ред –  Приемане  на  Отчет  за  изпълнението  на  Бюджета  на
Асоциация по В и К – Шумен  за 2015 г.

Председателят  на  Асоциация  по В  и  К –  Шумен  предостави  на  членовете  на  ОС
възможност да поставят своите въпроси, да поискат разяснения или да изразят становища,
във връзка с представените им –  Отчет за изпълнението на Бюджета на Асоциация по
В  и  К  –  Шумен  за  2015  г.,  ведно  с  обяснителна  записка  към  него,  съгласно
Приложение № 3.2. към предложение за решение по т. 2. от дневния ред.

Членовете на ОС не поискаха допълнителни разяснения, не поставиха въпроси и не
изложиха становища във връзка с отчета и обяснителната записка към него.  С оглед на
предходното,  Председателят  предложи  на  ОС  да  се  премине  към  гласуване  на
предложението за решение по т. 2. от дневния ред.

ОС на Асоциация по В и К – Шумен проведе гласуване и съобразно чл. 198в, ал. 9 от
Закона  за  водите,  със 100.00  %  от  гласовете  –  „ЗА“,  без  „ВЪДЪРЖАЛ  СЕ“  и  без
„ПРОТИВ“, на основание чл. 26, ал. 3 от ПОДАВК прие:

Решение № 2

Общото събрание на Асоциация по В и К – Шумен приема Отчет за изпълнението
на Бюджета на Асоциация по В и К – Шумен за 2015 г., съгласно Приложение № 3.2.
........................

По т. 3. от дневния ред – Приемане на Отчет за дейността на Асоциация по В и К –
Шумен за 2015 г.

Председателят на Асоциация по В и К – Шумен предостави думата на членовете на
ОС за поставяне на въпроси, искане на разяснения или изразяване на становища относно
Отчет за дейността на Асоциация по В и К – Шумен за 2015 г., съгласно Приложение
№ 3.3. към предложение за решение по т. 3. от дневния ред.

Членовете на ОС не поставиха въпроси, не поискаха допълнителни разяснения и не
изразиха становища по отчета за дейността на Асоциация по В и К – Шумен през 2015 г.
С оглед на предходното, Председателят предложи на ОС да се премине към гласуване
на предложението за решение по т. 3. от дневния ред.

ОС на Асоциация по В и К – Шумен проведе гласуване и съобразно чл. 198в, ал. 9 от
Закона  за  водите,  със 100.00  %  от  гласовете  –  „ЗА“,  без  „ВЪДЪРЖАЛ  СЕ“  и  без
„ПРОТИВ“, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите прие:

Решение № 3

Общото събрание на Асоциация по В и К – Шумен приема Отчет за дейността на
Асоциация по В и К – Шумен за 2015 г., съгласно Приложение № 3.3.
........................

Във връзка с т. 4. и т. 5. от дневния ред, а именно:
т. 4. Приемане на решение относно предоставяне за стопанисване, поддържане и

експлоатация на „В и К – Шумен“ ООД, на изградена от Община Смядово техническа
инфраструктура – обект „Допълнително водоснабдяване с. Жълъд, община Смядово,
област Шумен“; и
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т. 5. Приемане на решение относно предоставяне за стопанисване, поддържане и
експлоатация на „В и К – Шумен“ ООД, на изградена от Община Венец техническа
инфраструктура:  съоръжения  и  водопроводи  на  обект  „Реконструкция  на
водоснабдителна мрежа на с. Венец – област Шумен“,

Председателят на Асоциация по В и К – Шумен информира членовете на асоциацията,
че изградените от Община Смядово и Община Венец съоръжения и водопроводи, които са
предмет на обсъждане по т. 4. и т. 5. от дневния ред, са вписани в окончателните протоколи
по  §  9,  ал.  8  от  Преходните  и  заключителни  разпоредби  към  Закона  за  изменение  и
допълнение  на  Закона  за  водите, поради  което,  след  сключване  на  Договора  за
стопанисване,  поддържане  и  експлоатация  на  В  и  К  системите  и  съоръженията  и
предоставяне  на  В  и  К  услуги,  между  Асоциация  по  В  и  К  –  Шумен  и
„В и К – Шумен“ ООД въпросните активи ще бъдат предоставени на договорно основание
за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К оператора („В и К – Шумен“ ООД).
В тази връзка, г-жа Ивета Маринова (МРРБ) поясни, че активите предадени от общините за
управление  на  Асоциация  по  В  и  К  –  Шумен през  2015  г.,  ще  бъдат  включени  в
допълнително приложение към Приложение І – Публични активи, като неразделна част от
договора между асоциацията и „В и К – Шумен“ ООД. Затова, при предаването на тези
активи  на  В  и  К  оператора  общините  следва  да  предадат  и  наличната  строителна
документация,  изготвена  при  изграждането  на  активите.  С  оглед  на  изложеното,
предложенията  за решения по т.  4.  и т.  5.  от  дневния ред не  бяха гласувани от  ОС на
Асоциация по В и К – Шумен и по тях не бяха приети решения.
........................

По т. 6. от дневния ред – Приемане на решение за одобряване и сключване на Договор
за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и
предоставяне  на  В  и  К  услуги,  на  потребителите  на  обособената  територия  на
Асоциация по В и К – Шумен.

Председателят на Асоциация по В и К – Шумен направи кратко изложение относно
важността и целите на Договора за стопанисване,  поддържане и експлоатация на В и К
системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги,  след което, даде думата на
членовете на ОС.

Г-н Любомир Христов – Кмет на община Шумен, зададе въпрос какво налага срока на
действие на договора да бъде 15 години,  на който г-жа Маринова (МРРБ) отговори,  че
срокът е съобразен с разпоредбите на закона.

Г-жа  Милена  Недева  –  Кмет  на  община  Каспичан,  постави  въпроси  относно
ангажимента на В и К оператора във връзка с разрешителните за заустване, издадени на
Община Каспичан и за последствията за общината след изтичането на разрешителните.

Г-жа  Маринова  (МРРБ)  информира,  че  предстои  да  бъдат  направени  регионални
прединвестиционни  проучвания,  след  завършването  на  които,  ще  има  яснота  по  тези
въпроси.

Също така, Кметът на община Каспичан поиска разяснение относно отговорността на
оператора при неизпълнение на инвестициите, планирани с инвестиционната програма и за
начина на отчитане на сроковете по дължимите неустойки при наличие на основание за
плащането на такива.

Г-жа  Маринова  (МРРБ)  направи  кратки  разяснения  като  акцентира,  че  съгласно
договора е налице разлика между подробна инвестиционна програма и задължително ниво
на инвестиции, което е основание и за различна отговорност на оператора при евентуално
неизпълнение на тези договорни задължения.

Кметът на община Каспичан изрази становище, че в договора са заложени ниски нива
на показателите за качество на водата.

В отговор г-жа Маринова (МРРБ) отбеляза, че залагането в договора на по-ниски нива
на показателите за качество на водата има за цел да се избегне повишаване на цените на
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В и К услугите и съответно на финансовата тежест за потребителите. Предходното обаче,
не ограничава възможността тези нива да бъдат завишени в договора след време.

Във  връзка  с качеството  на  водата,  инж.  Светлозар  Дамянов  –  Управител  на
„В и К – Шумен“ ООД разясни още, че основна причина за лошото качество на водата е
довеждащия водопровод от язовир „Тича“,  който е остарял, амортизиран и носи големи
загуби при водоснабдяването на населението в областта. Управителят изрази становище, че
ако се реализира проекта за магистрален водопровод от язовир „Тича“ в 15-годишния срок
на действие на договора, качеството на водата значително ще се подобри. Инж. Дамянов
сподели,  че  за  изграждането  на  този  водопровод  са  необходими  около  100  млн.  лева,
с  които  В  и  К  оператора  не  разполага,  но  ако  се  осигури  европейско  финансиране  за
проекта, той ще може да се реализира.   

След  приключване  на  обсъжданията, Председателят  предложи  на  ОС  да  се
премине към гласуване на предложението за решение по т. 6. от дневния ред.

ОС на Асоциация по В и К – Шумен проведе гласуване и съобразно чл. 198в, ал. 9 от
Закона  за  водите,  със 100.00  %  от  гласовете  –  „ЗА“,  без  „ВЪДЪРЖАЛ  СЕ“  и  без
„ПРОТИВ“, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите прие:

Решение № 6 

1. Общото  събрание  на  Асоциация  по  В  и  К  –  Шумен  одобрява  Договор  за
стопанисване,  поддържане  и  експлоатация  на  В  и  К  системите  и  съоръженията  и
предоставяне на В и К услуги на потребителите на обособената територия, обслужвана от
„В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен, със съдържание съгласно проект на договор – приложен
към писмо с изх. № 03-02-361/30.12.2015 г. от МРРБ.

2. В  изпълнение  на  Решение  №  1  по  Протокол  №  1/27.02.2015  г.  от  извънредно
заседание на ОС на Асоциация по В и К – Шумен и на основание чл. 198в, ал.5, т. 2 от
Закона  за  водите,  Общото  събрание  на  Асоциация  по  В  и  К  –  Шумен  упълномощава
Председателя  на  асоциацията  да  сключи  от  името  и  за  сметка  на  нейните  членове
одобрения по т. 1 от решението договор, за възлагане на дейностите по предоставяне на
В и К услугите и поддържане на В и К системите на „В и К – Шумен“ ООД.

3. Съгласно чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация, одобреният по т. 1 договор може да бъде подписан само
след предварително писмено съгласуване от МРРБ и КЕВР.
........................

В изпълнение на чл. 36, ал. 2 от ПОДАВК и на т. 3 от новоприетото Решение № 6/
08.03.2016 г. на ОС на Асоциация по В и К – Шумен, Председателят на асоциацията
установи следното:

–  Проектът  на  Договор  за  стопанисване,  поддържане  и  експлоатация  на  В  и  К
системите  и  съоръженията  и  предоставяне  на  В  и  К  услуги  е разработен  от  МРРБ  и
изпратен по официален ред за одобряване и сключване от Асоциация по В и К – Шумен.
С Решение № 6/08.03.2016 г. на ОС на асоциацията договорът е одобрен без изменения и
допълнения  в  неговото  съдържание,  поради  което  същият  се  счита  за  предварително
съгласуван от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

–  Видно  от  писмо  с  изх.  №  В-04-00-8/08.02.2016  г.  от  Председателя  на  КЕВР
(вх.  № 04-11-1/11  от  09.02.2016 г.  в  АВиК),  Договорът  за  стопанисване,  поддържане  и
експлоатация  на  В  и  К  системите  и  съоръженията  и  предоставяне  на  В  и  К  услуги,  е
съгласуван и от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Предвид горното, на основание чл. 198в, ал.5, т. 2 от Закона за водите и Решение
№ 6/08.03.2016  г.  на  ОС  на  Асоциация  по  В  и  К  –  Шумен, се  подписа  Договор  за
стопанисване,  поддържане  и  експлоатация  на  В  и  К  системите  и  съоръженията  и
предоставяне на В и К услуги (изх. № АС РД-10-2/08.03.2016 г. в АВиК) между Асоциация
по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен,
представлявана от г-жа Донка Иванова – Председател на асоциацията и Областен управител
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на област Шумен и „В и К – Шумен“ ООД, представлявано от инж. Светлозар Дамянов –
Управител на дружеството В и К оператор.
........................

По т. 7. от дневния ред – Разни.

Председателят  на  Асоциация  по  В  и  К  –  Шумен  информира  членовете  на  ОС за
Заявление с изх. № 0872/18.02.2016 г. (вх. № 04-11-1/12 от 19.02.2016 г. в АВиК), относно
осигуряване на финансиране за обекти, включени в интегриран проект за воден цикъл в
област Шумен: язовир „Тича“ – Велики Преслав – Шумен – Смядово, което е подадено от
Кмета на община Велики Преслав след изтичане на срока по чл. 11, ал. 2 от ПОДАВК.

Председателят на асоциацията предостави думата на г-н Александър Горчев – Кмет на
община Велики Преслав, който поясни, че се касае за изграждане на В и К инфраструктура
–  част  от  интегриран  проект  за  воден  цикъл  в  област  Шумен,  чрез  финансиране  от
ПУДООС.  Във  връзка  с  предходното,  Кметът  на  община  Велики  Преслав  съобщи,  че
въпросният  проект  на  общината  е  отложен  от  ПУДООС  за  новия  програмен  период,
но по-голямата част от В и К инфраструктурата е вече за подмяна. Предвид това, кметът
поиска информация – какво следва да се направи в случая и какъв е най-краткият срок, в
който може да се реализира този проект.

Г-жа Маринова (МРРБ) отговори, че вече са започнали процедури, по които предстои
да  бъдат  изготвени  регионални  прединвестиционни  проучвания,  в  които  ще  бъдат
включени  всички  належащи  (спешни)  реконструкции  на  В  и  К  инфраструктура.
Минималният срок за завършването на проучванията е около година и половина, тъй като
към настоящия момент процедурите са на етап – започване на работа от консултантите.

Кметът  на  община  Велики  Преслав  постави  въпрос  и  относно  отговорността  на
„В и К – Шумен“ ООД за възстановяването на пътните настилки след извършени ремонти
на водопроводи. Представителите на другите общини също посочиха, че по отношение на
възстановяването на пътните настилки след ремонти на оператора често имат проблеми.

Във  връзка  с  необходимостта  от  средства  за  реализация  на  належащи  общински
проекти,  г-жа  Маринова  (МРРБ)  уведоми  членовете  на  ОС,  че  МРРБ  осигурява
краткосрочно финансиране на проекти, заявени предварително от общините. Средствата за
реализация  на  одобрените  проекти  се  отпускат  за  една  година  и  трябва  да  бъдат
изразходени в рамките на съответната бюджетна година.

Членовете на ОС на Асоциация па В и К – Шумен не поставиха други въпроси за
обсъждане  и  с  оглед изчерпването  на  точките  от  дневния  ред  заседанието  беше
закрито.

ДОНКА ИВАНОВА   (П) съгл. ЗЗЛД
Председател на Асоциацията по В и К             
на обособената територия, 
обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД

Преброител и протоколист:

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ   (П) съгл. ЗЗЛД
Старши експерт (юрист), Дирекция „АКРРДС“
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