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

П Р О Т О К ОЛ  № 2
от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД,
проведено на 14.06.2016 г. (вторник)

Днес, 14.06.2016 г. (вторник) от 10.00 часа, в сградата на Областна администрация –
гр. Шумен се проведе извънредно заседание на Общото събрание (ОС) на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД (Асоциация по ВиК –
Шумен).  Редовното  заседание  на  ОС  на  Асоциация  по  ВиК  –  Шумен  е  свикано  от
Председателя на асоциацията,  съгласно покана с изх.  № 04-11-1/46 от 31.05.2016 г.,  при
следния обявен с поканата

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане и приемане на решение за изразяване на съгласие с изпълнението на
проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап – втора фаза" на Община
Шумен, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16M1OP002-1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура,
чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и за поемане на задължение за
спазване на законодателството в областта на държавните помощи при сключването
на  договори,  с  които  Асоциация  по  ВиК –  Шумен  възлага  извършването  на  ВиК
услугите и експлоатацията и поддръжката на ВиК активи, изградени на обособената
територия на асоциацията.

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 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 ВиК – Шумен, бяха
поканени да се регистрират в лист за регистрация и беше извършена проверка за 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 ВиК – Шумен и Областен

управител  на  област  Шумен, с  мандат  за  представителство  на  Държавата,  съгласно
Решение  №  РД-02-14-462/13.06.2016  г.  на  Министъра  на  регионалното  развитие  и
благоустройството и Пълномощно № 08-00-1045/10.06.2016 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,

съгласно решение по Протокол № 11/06.06.2016 г. на Постоянна комисия „Икономическа
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политика,  общинска  собственост  и  контрол  по  сделките  с  общинско  имущество“  на
Общински съвет – Шумен и Решение № 838 по Протокол № 42/30.10.2014 г. на общинския
съвет;

2.2. За Община Нови пазар с право на глас 6.08 % от гласовете в ОС:
Г-н Ивайло Камаджиев – Кмет на община Нови пазар, без съгласувана позиция

за гласуване на решения в настоящото извънредно заседание на асоциацията;

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, без  съгласувана

позиция за гласуване на решения в настоящото извънредно заседание на асоциацията;

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 № 14 по Протокол № 2/24.11.2015 г. на Общински
съвет – Каолиново;

2.5. За Община Върбица с право на глас 3.74 % от гласовете в ОС:
Г-н  Бейсим  Мустафа  – Заместник-кмет  на  община  Върбица,  с  мандат  за

представителство,  съгласно Решение № 15 по Протокол № 3/28.12.2015 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 № 195 по Протокол № 13/08.06.2016 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.,  но без съгласувана позиция за
гласуване на решения в настоящото извънредно заседание на асоциацията;

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

гласуване на решения в настоящото извънредно заседание на асоциацията;

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, но без съгласувана позиция за гласуване на решения в настоящото
извънредно заседание на асоциацията;

2.10. За Община Никола Козлево с право на глас 2.20 % от гласовете в ОС:
Г-н  Феим  Насъф  –  Заместник-кмет  на  община  Никола  Козлево,  с  мандат  за

представителство, съгласно Решение № 62 по Протокол № 10/07.06.2016 г. на Общински
съвет – Никола Козлево.

3. Инж. Светлозар Дамянов – Управител на „ВиК – Шумен“ ООД.

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

5. Представители на местните медии за осведомяване. 

В  списъка  на  присъстващите  са  регистрирани  представители  на  членове  на
асоциацията с право на глас 100.00 % от всички гласове и съгласно чл. 198в, ал. 7 от
Закона за водите, заседанието се счита за редовно.

След като беше констатирано наличието на кворум, Председателят на Асоциация по
В и К – Шумен откри заседанието и представи на присъстващите дневния ред. Дневният
ред  беше  подложен  на  гласуване  и  одобрен  единодушно  от  ОС,  без  възражения  и  без
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предложения  за  изменение  или  допълване.  С  оглед  на  предходното,  Председателят
пристъпи към разглеждане на т. 1. от дневния ред.

По т. 1. от дневния ред – Обсъждане и приемане на решение за изразяване на съгласие
с изпълнението на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап – втора
фаза" на Община Шумен, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16M1OP002-1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК
инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и за поемане
на задължение за спазване на законодателството в областта на държавните помощи
при  сключването  на  договори,  с  които  Асоциация  по  ВиК  –  Шумен  възлага
извършването  на  ВиК  услугите  и  експлоатацията  и  поддръжката  на  ВиК активи,
изградени на обособената територия на асоциацията.

С писмо, изх. № 08-00-1045/18.05.2016 г., Главният директор на Главна дирекция
„Оперативна  програма  околна  среда“  (ОПОС)  на  Министерство  на  околната  среда  и
водите  (МОСВ),  е  информирал,  че  във  връзка  с  провежданата  оценка  на  проектни
предложения по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(БФП)  BG16M1ОP002-1.005  „Втора  фаза  на  проекти  за  изграждане  на  ВиК
инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма „Околна среда
2007-2013  г.“  на  Оперативна  програма  „Околна  среда  2014-2020  г.”,  е  необходимо
Асоциация  по  ВиК  –  Шумен  да  приеме  решение,  с  което  изразява  съгласието  си  с
изпълнението на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап – втора фаза" с
бенефициент Община Шумен и се задължава да спазва законодателството в областта на
държавните помощи при сключване на договори, с които възлага извършването на ВиК
услугите  и  експлоатацията  и  поддръжката  на  ВиК  активи,  изградени  на  обособената
територия.  Решението на асоциацията трябва да послужи пред Управляващия орган на
програмата към датата на сключването на договор за предоставяне на БФП за проекта по
„ОПОС 2014-2020 г.”

Г-жа Иванова даде думата на г-н Любомир Христов – Кмет на община Шумен, за да
изложи  своите  съображения  относно  важността  на  проект  „Интегриран  воден  цикъл  за
гр. Шумен – II етап – втора фаза" на Община Шумен и необходимостта от приемане на
решението по т. 1. от дневния ред. Г-н Христов разясни, че първият етап на проекта е вече
изпълнен, но за осъществяването на втория етап и успешното приключване на проекта е
необходимо финансиране, което може да бъде получено само след приемане на въпросното
решение от Асоциация по ВиК – Шумен.

Управителят на „ВиК – Шумен“ ООД г-н Светлозар Дамянов също акцентира върху
важността на изпълнението на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап –
втора фаза" за местното население. В тази връзка г-н Александър Горчев – Кмет на община
Велики Преслав, сподели че е наясно със сложността на изпълнението на такива проекти и
поради това, членовете на асоциацията следва да приемат решение, с което да подкрепят
осъществяването на този важен проект на Община Шумен.

Другите членове на ОС не поставиха въпроси и не изразиха становища във връзка с
направеното предложение за решение по т. 1. от дневния ред (Приложение № 1 към Покана
с  изх.  №  04-11-1/46  от  31.05.2016  г.).  Предвид  това,  Председателят  на  асоциацията
покани членовете на ОС да пристъпят към гласуване на предложението за решение.

Съобразно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите,  с 81.88 % от гласовете – „ЗА“,  без
„ВЪДЪРЖАЛ СЕ“ и без „ПРОТИВ“, ОС на Асоциация по В и К – Шумен прие
Решение № 1
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1. Асоциация по ВиК – Шумен изразява съгласието си с изпълнението на проект
„Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап – втора фаза" на Община Шумен, по
процедура  за  директно  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  (БФП)
BG16M1ОP002-1.005  „Втора  фаза  на  проекти  за  изграждане  на  ВиК  инфраструктура,
чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ на
Оперативна  програма  „Околна  среда  2014-2020  г.”,  като  се  задължава  да  спазва
законодателството  в  областта  на  държавните  помощи при сключването  на  договори,  с
които възлага извършването на ВиК услугите и експлоатацията и поддръжката на ВиК
активи, изградени на обособената територия на асоциацията.

2. Настоящото  решение  на  асоциацията  трябва  да  бъде  предоставено  на
Управляващия орган на програмата към датата на сключване на договор за предоставяне на
БФП за проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.
........................

Във  връзка  със  започналата  процедура  по  изготвяне  на  регионални
прединвестиционни проучвания (РПИП), Кметът на община Каспичан г-жа Недева изрази
притеснение,  че  с  оглед  плана  за  осъществяване  на  отделните  фази  на  процедурата,
вероятността  населените  места  (агломерациите)  с  под  10 000  е.ж.  да  се  възползват  от
същите в настоящия програмен период е сведена до минимум.

Управителят  на  „ВиК –  Шумен“  ООД  потвърди,  че  действително  изготвянето  на
прединвестиционните  проучвания  (ПИП)  за  агломерации  с  от  2000  до  10  000  е.ж.  е
планирано да се случи на по-късен етап.  Въпреки това обаче, той увери представителите на
общините  –  членове  на  асоциацията,  че  ако  е  налице  техническа  възможност,  ще  бъде
направено всичко възможно в ПИП за агломерации с над 10 000 е.ж. да бъдат включени и
такива за населени места с население под 10 000 жители. 

Поради изчерпване на точките от дневния ред и липсата на други въпроси за
обсъждане от страна на членовете на ОС на Асоциация па В и К – Шумен, 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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