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

Приложение № 3.3

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2015 г.

за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК–Шумен“ ООД, гр.Шумен

І. На 12.01.2015 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ)  е  проведена  междуведомствена  среща  с  участие  на  областни  управители  и
кметове  на  общини,  които  са  председатели  на  асоциациите  по  водоснабдяване  и
канализация  (АВиК)  в  съответните  обособени  територии.  На  срещата  са  обсъждани
възможностите за избор на ВиК оператор, който ще стопанисва, поддържа и експлоатира
ВиК системите и съоръженията на обособените територии, обслужвани понастоящем от
съответните ВиК дружества с държавно и общинско участие в собствеността. Вследствие
на  проведените  обсъждания  към  асоциациите  по  ВиК  е  направено  предложение  за
приемане  на  решение  за  даване  на  принципно  съгласие  за  възлагане  на  посочените
дейности с договори по чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите (ЗВ), които
да бъдат  сключени между асоциациите  и  ВиК операторите,  обслужващи към момента
обособените  територии.  Във  връзка  с  направеното  предложение,  на  27.02.2015  г.  е
проведено извънредно заседание на Общото събрание (ОС) на Асоциацията по ВиК
на  обособената  територия,  обслужвана  от  „ВиК-Шумен“  ООД  (АВиК-Шумен), на
което бяха приети следните решения:

Решение № 1 по Протокол № 1/27.02.2015 г., за даване на принципно съгласие за
сключване на договор за стопанисване,  поддържане и експлоатация на ВиК системи и
съоръжения,  и  за  предоставяне  на  ВиК  услуги  на  потребители  срещу  заплащане,  за
обособената  територия  на  АВиК-Шумен,  със  съществуващия  ВиК  оператор  –
„ВиК-Шумен“ ООД, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от ЗВ.

Решение  №  2  по  Протокол  №  1/27.02.2015  г.,  преди  да  се  пристъпи  към
разглеждане  и  одобряване  на  конкретен  проект  на  договор,  който  да  бъде  сключен  с
„ВиК-Шумен“ ООД, ОС на АВиК-Шумен да получи от Управителят на ВиК оператора
информация относно финансово-икономическото състояние на дружеството.

Информацията,  поискана  на  основание  Решение  №  2/27.02.2015  г.  на  ОС  на
АВиК-Шумен,  беше  предоставена от  Управителя  на  „ВиК-Шумен“  ООД  с  писмо,
изх. № 849/31.03.2015 г.

ІІ. През м. февруари 2015 г. беше прието обзавеждане и оборудване, с което стаята,
предоставена  в  сградата  на  Областна  администрация  –  гр.  Шумен,  беше  обзаведена  в
достатъчна  степен  за  осъществяване  на  нормална  работна  дейност  от  служителите  на
асоциацията.  Съставени  са  всички  необходими  документи,  а  именно  –  договори  и
протоколи  за  приемане  на  техниката  и  офис  оборудването.  Към  момента  получената
техника работи добре.

ІІІ. На  основание  чл.  9,  ал.  2  от  Правилника  за  организацията  и  дейността  на
асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК),  на 19.03.2015 г. е проведено
редовно  заседание на  ОС  на  АВиК-Шумен, на  което  асоциацията  прие  следните
решения:

Решение № 1 по Протокол № 2/19.03.2015 г., за приемане на Бюджет за 2015 г. на
АВиК-Шумен и определяне размера на вноските на общините – членове на асоциацията,
при окончателна вноска на Държавата в размер от 10 000 лв.

Решение № 2 по Протокол № 2/19.03.2015 г., за приемане на Отчет за изпълнение
на бюджета на асоциацията за 2014 г.

Решение № 3 по Протокол № 2/19.03.2015 г.,  за приемане на Отчет за дейността
на АВиК-Шумен през 2014 г.
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ІV. В  изпълнение  на  разпоредбата  на  §  7,  ал.  1  от  ПОДАВК,  със  Заповед

№ РД-15-43/19.02.2015  г. на  Областен  управител  на  област  Шумен  и  Председател  на
АВиК-Шумен, е обявен конкурс за длъжността „Финансов експерт“ в АВиК-Шумен,
който  е  проведен  по  реда  на  Раздел  ІV  от  Кодекса  на  труда  (КТ).  Въз  основа  на
резултатите от проведения конкурс, на 20.04.2015 г. е сключен трудов договор с участника
спечелил конкурса.

Отново  на  основание  §  7,  ал.  1  от  ПОДАВК,  със  заповеди  №  АС  РД-15-1  и
№ АС РД-15-2 от 01.07.2015 г. на Областен управител на област Шумен и Председател на
АВиК-Шумен,  по  реда  на  Раздел  ІV  от  КТ  са  обявени  съответно конкурси  за
длъжностите „Главен секретар“ и „ВиК експерт“ в АВиК-Шумен. В определения с
цитираните заповеди срок за подаване на документи за участие в конкурсите, не се явиха
кандидати за заемане на някоя от двете длъжности.

Предвид разпоредбата на § 7, ал. 2, предложение второ от ПОДАВК, за периода от
15.04.2015  г.  до  заемане  на длъжността  „Главен  секретар  на  Асоциация  по  ВиК  –
гр. Шумен“ с конкурс, е ангажиран изпълнител по договор за услуги, със срок на действие
на договора до 31.08.2015 г. Срокът на действие на договора не е продължаван.

V. Във връзка с писма от кметовете на общини Велики Преслав и Никола Козлево –
членове на асоциацията, които на основание § 9, ал. 11 от Преходните и Заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ПЗР към ЗИД на
ЗВ),  са  поискали  изградени  от  общините  (Велики  Преслав  и  Никола  Козлево)
ВиК  системи  и  съоръжения  да  бъдат  предоставени  за  стопанисване,  поддържане  и
експлоатация на „ВиК-Шумен“ ООД до сключването на договор по реда на чл. 198п, ал. 1,
предложение първо от ЗВ, на 05.08.2015 г. е проведено извънредно заседание на ОС на
АВиК-Шумен и са приети следните решения:

Решение  № 1  по  Протокол  № 3/05.08.2015  г.,  относно  даване  на  съгласие  за
изпращане  на  уведомление  до  съществуващия  ВиК  оператор  на  ВиК  система  в
обособената  територия  на  АВиК-Шумен,  а  именно  –  „ВиК-Шумен"  ООД,  за  поемане
стопанисването,  поддържането  и  експлоатацията  на  ГПСОВ  системи  и  съоръжения  в
гр.  Велики Преслав до сключване на договор по реда на чл.  198п,  ал.  1,  предложение
първо от ЗВ.

Решение № 2 по Протокол № 3/05.08.2015 г.,  за изпращане на уведомление към
„ВиК-Шумен“  ООД за  поемане на  стопанисването,  поддържането  и експлоатацията  на
изградената  техническа  инфраструктура:  съоръжения  и  водопроводи  на  обект
„Допълнително  водоснабдяване  на  с.  Ружица,  общ.  Никола  Козлево“,  финансирана  от
МРРБ  съгласно  сключено  с  Община  Никола  Козлево  Споразумение  №  РД-02-30-32/
20.05.2014 г.,  по реда на § 9,  ал.  11 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, със срок на действие до
сключване на договор по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от ЗВ.

Решение № 3 по Протокол № 3/05.08.2015 г.,  за изпращане на уведомление към
действащия в обособената територия ВиК оператор – „ВиК-Шумен“ ООД,  за поемане
стопанисването,  поддържането  и  експлоатацията  на  изградената  техническа
инфраструктура:  обект  „Подобряване  и  развитие  на  инфраструктурата  за  питейни  и
отпадъчни води в гр. Велики Преслав“ в два етапа:

I-ви  етап  – „Изграждане  на  канализационна  и  водоснабдителна  мрежи  на
гр. Велики Преслав“

II-ри етап –  „Доизграждане и реконструкция на главен канализационен колектор
до ПСОВ на гр. Велики Преслав“, с местонахождение: кв. Кирково и гр. Велики Преслав,
които са изградени по проект № DIR-51011116-C023/12.07.2012 г. на ОП „Околна среда“,
а включването им за предоставяне чрез същите на ВиК услуги на потребителите срещу
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заплащане, да стане по реда на § 9, ал. 11 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, със срок на действие до
сключване на договор по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от ЗВ.

В изпълнение  на  приетите  от  ОС на АВиК-Шумен решения  по Протокол № 3/
05.08.2015 г. (решения №№ 1, 2 и 3), до „ВиК-Шумен" ООД своевременно са изпратени
уведомления за поемане стопанисването, поддържането и експлоатацията на техническата
инфраструктура (ВиК системи и съоръжения) – предмет на решенията на асоциацията.
Към  настоящият  момент  въпросната  техническа  инфраструктура  вече  е  предадена  на
действащия  на  обособената  територия  ВиК  оператор  –  „ВиК-Шумен"  ООД  и  се
стопанисва, поддържа и експлоатира от същия.

VІ. На основание чл. 16, т. 10, във връзка с чл. 17, ал. 1 от ПОДАВК, с Решение
№ АС РД-15-3/01.10.2015 г. на Председателя на АВиК-Шумен е създадена работна група
от служители на Областна администрация – гр. Шумен с мандат 3 (три) месеца, която да
подпомага дейността на председателя и администрацията на асоциацията. Работната група
е  сформирана  от  двама  членове  –  юристи  с  придобита  юридическа  правоспособност,
които съгласно цитираното решение са ангажирани с договор за  услуги  за периода от
01.10.2015 г. до 31.12.2015 г.

VІІ. Във връзка с удължаване срока на текущия регулаторен период до 31.12.2016
г., съгласно § 14, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ (изм. с ДВ, бр. 58/31.07.2015 г.), Управителят
на „ВиК-Шумен" ООД е направил писмено искане за съгласуване на допълнението към
бизнес плана на дружеството. Също така, на основание § 9, ал. 11 от ПЗР към ЗИД на ЗВ
от кметовете на общини Каолиново и Нови пазар – членове на асоциацията, са направени
искания  изградени от общините  ВиК системи и съоръжения да бъдат  предоставени за
стопанисване,  поддържане  и  експлоатация  на  „ВиК-Шумен“  ООД.  Предвид  това  и
наличието  на  други  подлежащи  на  обсъждане  въпроси,  на  15.12.2015  г.  е  проведено
извънредно заседание на ОС на АВиК-Шумен, на което са приети следните решения:

Решение № 1 по Протокол № 4/15.12.2015 г.,  за  съгласуване на „Бизнес план за
развитие на дейността на „ВиК – Шумен“ ООД, с удължен срок на настоящия регулаторен
период за периода от 2009 г. до 31 декември 2016 г.“

Решение № 2 по Протокол № 4/15.12.2015 г., за  определяне на препоръчителен
размер на вноската на Държавата в бюджета на асоциацията за 2016 г. – 20 000 лв.

Решение № 3 по Протокол № 4/15.12.2015 г., относно:
– даване на съгласие техническа инфраструктура – съоръжения и водопроводи на

обект „Тласкателен водопровод от ПС Тодор Икономово до с. Браничево и с. Пристое“,
изградена  от  Община  Каолиново  с  финансиране  по  Договор  №  2396/06.11.2006  г.  за
предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  при  условията  на  специалната
предприсъединителна  програма  на  Европейския  съюз  за  развитие  на  земеделието  и
селските райони в Република България (САПАРД), за която е представено Разрешение за
ползване  №  СТ-05-252/  16.03.2009  г.,  издадено  от  ДНСК,  да  бъде  предадена  за
стопанисване,  поддържане  и  експлоатация  на  „В  и  К  –  Шумен“  ООД  (с  приемо-
предавателен протокол) до сключването на договор по чл. 198п, ал. 1, предложение първо
от ЗВ, съобразно указания в чл. 198о, ал. 4 от закона (ЗВ) ред; и

– изпращане на уведомление до „ВиК – Шумен“ ООД, за поемане стопанисването,
поддържането  и  експлоатацията  на  техническата  инфраструктура,  описана  в  т.  1  на
решението.

Решение № 4 по Протокол № 4/15.12.2015 г., относно:
– даване на съгласие съоръжения и водопроводи, изградени от Община Нови пазар

по проект „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на
водопроводната мрежа на гр. Нови пазар“, финансиран по Оперативна програма „Околна
среда  2007–2013  г.“,  съгласно  ДБФП  №  DIR  –  51011116–С024/17.07.2012  г.,  ведно  с
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обслужващите  ги  сгради  –  публична  общинска  собственост,  за  които  са  представени
разрешения за ползване № СТ-05-1086 от 16.08.2015 г., № СТ-05-1476 от    04.09.2015 г. и
№ СТ-05-1647 от 29.09.2015 г., издадени от ДНСК, да бъдат предадени за стопанисване,
поддържане и експлоатация на „В и К – Шумен“ ООД  (с приемо-предавателен протокол)
до  сключването  на  договор  по  чл.  198п,  ал.  1,  предложение  първо  от  ЗВ,  съобразно
указания в чл. 198о, ал. 4 от закона (ЗВ) ред.

– изпращане на уведомление до „ВиК – Шумен“ ООД, за поемане стопанисването,
поддържането  и  експлоатацията  на  техническата  инфраструктура,  описана  в  т.  1  на
решението.

В изпълнение на решения № 3 и № 4 по Протокол № 4/15.12.2015 г.  на ОС на
АВиК-Шумен,  до  „ВиК-Шумен"  ООД  са  изпратени  уведомления  за  поемане
стопанисването,  поддържането и експлоатацията на техническата инфраструктура (ВиК
системи и съоръжения) – предмет на двете решения. Понастоящем изградената от Община
Каолиново  техническа  инфраструктура  вече  е  предадена  на  „ВиК-Шумен"  ООД  за
стопанисване, поддържане и експлоатация, докато предаването на изградените от Община
Нови пазар ВиК системи и съоръжения все още не е осъществено.

Отчетът е изготвен, съгласно чл. 16, т. 3 от ПОДАВК и описва дейността на
асоциацията за предходната 2015 г.

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

Изготвил:

Николай Тодоров (п) съгл. ЗЗЛД
Старши  експерт, Дирекция „АКРРДС“
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