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П Р О Т О К ОЛ  № 4 

от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, 

проведено на 13.12.2016г.  

 

Днес, 13.12.2016 г. (вторник) от 11.00 часа, в Зала №  2, ет. II в сградата на 

Областна администрация – Шумен се проведе извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен, свикано на основание 

чл. 198в, ал. 6 от Закон за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/ от г-жа 

Донка Иванова – Областен управител на област Шумен и Председател на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К - Шумен“ 

ООД, гр. Шумен. По молба на представители на общините, предвид техни 

служебни ангажименти, и със съгласието на присъстващите към 10:00 часа 

представители, заседанието започна един час по-късно от обявения.  

 

Извънредното заседание на ОС на Асоциация по ВиК – Шумен е свикано от 

Председателя на Aсоциацията г-жа Донка Иванова, съгласно покана с изх. № 04-

11-1/96 от 14.11.2016 г., при следния обявен с поканата  

 

Дневен ред: 

1. Обсъждане на проект на бюджет за 2017 г. на Асоциация по В и К – Шумен 

и приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на Държавата.  

2. Избор на представител от Асоциация по В и К – Шумен за участие във 

всяка дискусия между КЕВР и Оператора относно Бизнес плана за регулаторния 

период 2017-2021г.  

Писмени искания от членовете на общото събрание за включване на нови 

точки в дневния ред не са регистрирани. 

Заседанието на ОС се води от г-жа Донка Иванова – Председател на 

Асоциация по В и К – Шумен и представител на Държавата в Aсоциацията, 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). 

Представителите на Държавата и общините в ОС на Асоциация по ВиК – 

Шумен, бяха поканени да се регистрират в списък на присъстващите с право на 

глас и беше извършена проверка за наличието на съответните документи по чл. 

198е, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗВ, с които на представителите се дава мандат за 

представителство в заседанието на ОС.  

 

Според присъствения лист, който е неразделна част от настоящия протокол, 

на заседанието присъстваха следните представители на държавата и общините със 

съответните мандати:   

 

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 
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Държавата, съгласно Решение № РД-02-14-999/08.12.2016 г. на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 08-00-

1045/12.12.2016 г. от Министъра на околната среда и водите. 

2. За общините – членове на Асоциация по ВиК – 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 и съгласувана позиция за гласуване в настоящото извънредно 

заседание на асоциацията, съгласно Решение № 344 по Протокол № 14/24.11.2016 

г. на Общинския съвет – Шумен; 

2.2. 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 и гласуване в настоящото извънредно заседание на асоциацията, 

съгласно Решение № 139 по Протокол № 12/19.07.2016г. на Общински съвет 

Велики Преслав; 

2.4. За Община Каспичан, с право на глас 2.87 % от гласовете в ОС: 

Г-жа Милена Недева –Кмет на община Каспичан, без съгласувана 

позиция за гласуване на решения в настоящото извънредно заседание на 

Асоциацията.   

2.5. 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 и гласуване в настоящото извънредно заседание на асоциацията, 

съгласно Решение № 161 по Протокол № 12/05.12.2016 г.; 

2.6. 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 и гласуване в настоящото извънредно заседание на асоциацията, 

съгласно Решение № 170 по Протокол № 11/24.11.2016 г.; 

2.7. За Община Нови пазар с право на глас 6.08 % от гласовете в ОС: 

Г-н Ивайло Камаджиев – Кмет на община Нови пазар, с мандат за 

представителство и гласуване в настоящото извънредно заседание на асоциацията, 

съгласно Решение № 218 по Протокол № 19/25.11.2016г.; 

2.8. За Община Каолиново с право на глас 4.35 % от гласовете в ОС: 

Г-н Билгин Мюмюнов – Заместник-кмет на община Каолиново, с мандат 

за представителство и съгласувана позиция за гласуване в настоящото извънредно 

заседание на асоциацията, съгласно Решение № 14 по Протокол № 2/24.11.2015 г. 

на Общински съвет – Каолиново.  

На заседанието присъстват и:  

3.   Инж. Красимир Марков – Управител на „ВиК – Шумен“ ООД. 

4.   Деян Дечев – Финансов експерт в Асоциация по ВиК – Шумен.  

5.   Евгения Манова – Главен секретар в Асоциация по ВиК – Шумен.  
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6.  Иван Ламбов – общински съветник и председател на Постоянната комисия 

„Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с 

общинско имущество“ към Общински съвет Шумен.  

7.  Представители на местните медии.  

 

На заседанието не присъстват представители на следните членове на 

асоциацията: 

1. Община Върбица, с право на глас 3,74 % от гласовете в ОС; 

2. Община Никола Козлево, с право на глас 2,20 % от гласовете в ОС; 

3. Община Хитрино, с право на глас 2,24 % от гласовете в ОС.  

В списъка на присъстващите са регистрирани представители на членове на 

Асоциацията с право на глас 91,82 % от всички гласове и съгласно чл. 198в, ал. 7 от 

Закона за водите, заседанието се счита за редовно.  

На основание чл. 12, ал. 8 и чл. 46, ал. 11, т. 2 от  ПОДАВК протоколист и 

преброител на гласовете на извънредното заседание на Общото събрание е Евгения 

Манова, главен секретар на АВиК – Шумен.  

След като беше констатирано наличието на кворум, Председателят на 

Асоциация по В и К – Шумен откри заседанието и представи на присъстващите 

предварително обявения дневен ред. Дневният ред беше подложен на гласуване и 

одобрен единодушно от присъстващите членове на ОС, без възражения и без 

предложения за изменение или допълване. Г-жа Иванова напомни, че решенията на 

Общото събрание се вземат с мнозинство от три четвърти от гласовете на 

присъстващите членове на асоциацията с право на глас и пристъпи към 

разглеждане на т. 1. от дневния ред. 

 

По т. 1. от дневния ред –  Обсъждане на проект на бюджет за 2017 г. на 

Асоциация по В и К – Шумен и приемане на решение за препоръчителен 

размер на вноската на Държавата. 

Председателят на Асоциация по ВиК Шумен запозна членовете на ОС с 

основанията за съставяне на така представения „Проект на бюджет за 2017 г. на 

Асоциация по ВиК Шумен, обслужвана от „В и К - Шумен“ ООД“ и даде думата на 

финансовия експерт на асоциацията за допълнителни разяснения по бюджета. Г-н 

Деян Дечев представи накратко проекта на бюджет по пера като информира ОС, че 

бюджетът е изготвен със съдействието на експерти от Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството. Финансовият експерт констатира също, 

че от изпращането на „Проект на бюджет за 2017 г. на Асоциация по ВиК Шумен 

обслужвана от „В и К - Шумен“ ООД“ на членовете на асоциацията до настоящия 

момент все още не са постъпили писмени предложения или възражения от членовете 

с искане за неговото изменение. На членовете на ОС се предостави възможност да 

изразят своето становище по проекта на бюджет или да направят конкретни 

предложения.  

Г-жа Милена Недева, кмет на община Каспичан попита, в случай че 

представител на Асоциацията не гласува за размера на препоръчителната вноска на 
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Държавата в бюджета дали съответната общинската вноска се дължи. Г-жа Донка 

Иванова отговори, че независимо дали съответния член на Асоциацията е гласувал 

„за“ приемане на решението, вноска се дължи от всички членове на Асоциацията .  

След като не бяха поставени други въпроси, Председателят на асоциацията 

предложи на ОС да пристъпи към гласуване на предложението за решение по т. 1. от 

дневния ред. 

Общото събрание на Асоциация по ВиК Шумен проведе гласуване и 

съобразно чл. 198в, ал. 9 от ЗВ, с 88.95 % – „ЗА“, без „ВЪДЪРЖАЛ СЕ“ и без 

„ПРОТИВ“, на основание чл. 20, ал. 3, изречение първо от Правилник за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, прие 

 

Решение № 1 

 

1. Общото събрание на Асоциация по ВиК Шумен определя препоръчителен 

размер на вноската на Държавата в бюджета на асоциацията за 2017г.  – 18 

585.00 лв.  

2. Размерът на общинските вноски в проектобюджета на асоциацията да се 

определи въз основа на вноската по т. 1 и процентното съотношение на 

гласовете на членовете в общото събрание на асоциацията, съобразно чл. 20, 

ал. 4 от ПОДАВК. 
 

По т. 2. от дневния ред – Избор на представител от Асоциация по В и К – 

Шумен за участие във всяка дискусия между КЕВР и Оператора относно Бизнес 

плана.   

Председателят на Асоциация по ВиК Шумен информира членовете на ОС, че 

съгласно т. 6.4 (и) от Договора, влязъл в сила на 01.04.2016г., между „Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 

Шумен“ ООД, гр. Шумен и Оператора „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ 

ООД, гр. Шумен. „АВиК се задължава да подкрепи съвместно с Оператора проекта 

на Бизнес план, представен пред КЕВР. За тази цел АВиК посочва представител, 

който да участва във всяка дискусия между КЕВР и Оператора относно Бизнес 

плана 

Г-жа Донка Иванова даде думата на представителите на общините за мнения и 

въпроси.   

Г-н Любомир Христов, кмет на община Шумен, направи предложение към 

предложените представители да се включи и експерт-специалист от община 

Шумен.  

Присъстващите представители на общините единодушно се съгласиха с 

направеното предложение.  

След като не бяха поставени други въпроси, Председателят на асоциацията 

предложи на ОС да пристъпи към гласуване на предложението за решение по т. 2. 

от дневния ред.  

На основание чл. т. 6.4 (и) от Договора, влязъл в сила на 01.04.2016г., между 

„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен и Оператора „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен, Асоциация по ВиК Шумен, всички 
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присъстващи представители на Асоциация по В и К – Шумен, единодушно 

гласуваха за приемане на  

 

Решение № 2 

 

На основание т. 6.4 (и) .“ от Договора влязъл в сила на 01.04.2016г. между 

„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен и съществуващия 

ВиК оператор, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. 

Шумен приема решение за избор на представители от АВиК за участие във 

всяка дискусия между КЕВР и Оператора относно Бизнес плана за 

регулаторен период 2017-2021г., по икономическата част Деян Дечев, 

финансов експерт, Евгения Манова, главен секретар в Асоциация по ВиК на 

обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 

Шумен“ ООД и експерт-специалист от Община Шумен.  

 

Предвид изчерпването на точките от дневния ред и липсата на други въпроси 

за обсъждане от страна на членовете на ОС на Асоциация по В и К – Шумен, в 

11:20 часа 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: 

 

Евгения Манова        (П) съгл. ЗЗЛД 

Главен секретар на  

Асоциация по В и К – Шумен  

  

 

 

 


