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

П Р О Т О К ОЛ  № 3
от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД,
проведено на 10.08.2016 г. (сряда)

Днес, 10.08.2016 г. (сряда) от 10.05 часа, в Зала №  2, ет.  II в сградата на Областна
администрация –  Шумен се проведе извънредно заседание на Общото събрание (ОС) на
Асоциация  по В и К на  обособената  територия,  обслужвана  от  „ВиК – Шумен“  ООД
(Асоциация по ВиК – Шумен). Извънредното заседание на ОС на Асоциация по ВиК –
Шумен е свикано от Председателя на Aсоциацията, съгласно покана с изх. № 04-11-1/61
от 05.07.2016 г., при следния обявен с поканата

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане и съгласуване на „Бизнес план за развитие на дейността на „В и К –
Шумен“ ООД, гр. Шумен, за регулаторен 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).

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

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.

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-02-14-605/04.08.2016  г.  на  Министъра  на  регионалното  развитие  и
благоустройството и Пълномощно № 08-00-1045/09.08.2016 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 № 239 по Протокол № 11/28.07.2016 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;
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2.3. 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 и съгласувана позиция за гласуване в настоящото извънредно заседание
на асоциацията, съгласно Решение № 15 по Протокол № 3/28.12.2015 г. и Решение № 14
по Протокол № 12/ 29.07.2016 г.и на Общински съвет – Върбица;

2.4. За Община Каспичан, с право на глас 2.87 % от гласовете в ОС:
Г-н  Милен  Минчев  –  Заместник-кмет  на  община  Каспичан, с  мандат  за

представителство и съгласувана позиция за гласуване в настоящото извънредно заседание
на асоциацията,  съгласно Решение № 256 по Протокол № 16/28.07.2016 г. на Общински
съвет – Каспичан;

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 № 113 по Протокол № 8/21.07.2016 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 № 104
по Протокол № 7/28.07.2016 г.;

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

представителство и съгласувана позиция за гласуване в настоящото извънредно заседание
на асоциацията, съгласно Решение № 82 по Протокол № 13/11.07.2016 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. 

6.   Граждани.

На заседанието не присъстват представители на следните членове на асоциацията:

1. Община Нови пазар, с право на глас 6.08 % от гласовете в ОС;

2. Община Каолиново, с право на глас 4,35 % 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 87,33 % 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 присъстващите членове на ОС,
без възражения и без 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 съгласуване на „Бизнес план за развитие на
дейността на „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен, за регулаторен период 2017-2021 г.“

Г-жа  Донка  Иванова  припомни  на  присъстващите,  че  предложения  от  „В и  К  –
Шумен” ООД Бизнес план за регулаторен период 2017-2021 г. е изготвен в изпълнение на
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Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията
и предоставяне на В и К услуги, сключен между Асоциация по В и К – Шумен и В и К
дружеството. Председателят на Асоциацията посочи нормативната уредба, въз основа на
която  е  изготвен  бизнес  плана  и  акцентира  върху  изключителната  компетентност  на
Комисията  за  енергийно  и  водно  регулиране  (КЕВР),  в  качеството  й  на  независим
регулаторен орган, да одобри предложения бизнес план или да даде указания на В и К
оператора да извърши в тримесечен срок изменения по плана. Г-жа Донка Иванова даде
думата на г-н Светлозар Дамянов да представи бизнес плана пред ОС на Асоциацията по
В и К.  

Г-н Дамянов представи синтезиран вид основните проблеми, предвидените разходи
за  инвестиции  и необходимите  средстава  за  постигане  на  поставените  цели  от  В  и  К
оператора.  В  бизнес  плана  са  предложени  за  утвърждаване  цените  и  необходимите
приходи за 2017 г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води,
и за одобряване на цени и необходими приходи, за всеки от следващите ценови периоди –
2018  г.,  2019  г.,  2020  г.  и  2021  г.,  съгласно  Наредбата  за  регулиране  на  цените  на
водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ, ДВ. бр. 6 от 22.01.2016 г.). Г-н
Дамянов обобщи, че представения бизнес план е насочен към оптимално използване на
ограничените  финансови  ресурси  за  постигане  на  най-добра  експлоатация  на  В  и  К
системите,  при спазване на  изискванията  за  социална поносимост на  цената  на  В и К
услугите.  

Г-жа Донка Иванова предостави възможност на членовете на Асоциация по В и К –
Шумен да поставят своите въпроси и/или да изразят становището си относно Бизнес план
за развитие на дейността на „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен, за регулаторен период
2017-2021 г. 

Г-н Александър Горчев – Кмет на община Велики Преслав, изрази становището на
общината относно представения бизнес план. Г-н Горчев посочи, че аналитичната част на
плана  е  изчерпателна,  подробна  и  отговаря  на  нормативните  документи.  Освен  това,
Кметът  на  община  Велики Преслав  акцентира,  че  в  плана  не  са  предвидени мерки за
подобряване  на  водоснабдяването  в  селата  Драгоево,  Златар,  Суха  река,  Хан  Крум  и
Осмар, и другите съставни села от общината, както не са предвидени и мерки за подмяна
на  филтрационните  сита  (решетки)  и  разширяване  на  МФОС  –  Велики  Преслав  или
изграждане на нова ПСПВ. Г-н Горчев посочи и друга необходима мярка, а именно – в
инвестиционната програма на оператора задължително да бъде включено изграждането на
напорен водоем и допълнителен водоем за водоподаване към селата Драгоево и Златар,
както и нов водоем в с. Хан Крум и другите села от района. В заключение г-н Горчев
информира,  че  при  тези  обстоятелства  Общински  съвет  Велики  Преслав  не  приема
безусловно увеличението на цената на питейната вода.  

Г-н Любомир Христов – Кмет на община Шумен, обяви пред ОС, че няма да навлиза
в подробности по отношение на Бизнес план 2017-2021 г., но информира, че след бурни и
продължителни дебати на заседанието на Общински съвет Шумен общинските съветници
са гласували единодушно против съгласуването на бизнес плана.  

Думата взе г-н Милен Минчев – Заместник-кмет на община Каспичан. Г-н Минчев
обяви, че Община Каспичан няма да съгласува бизнес плана, като основните причини за
това, са голямото увеличение на цената на водата и липсата на предвидени инвестиции за
изграждане на В и К съоръжения и инфраструктура на територията на общината. 

Председателят на Асоциацията даде думата и на г-жа Марияна Христова – Секретар
на  Община  Върбица.  Г-жа  Христова  информира,  че  Общински  съвет  Върбица  е  взел
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решение, с което я е упълномощил да гласува „ЗА” съгласуване на бизнес плана, въпреки
че на територията на община Върбица също няма предвидени инвестиции в сектор В и К.  

Думата  беше  предоставена  и  на  г-н  Иван  Иванов  –  Заместник-кмет  на  община
Никола Козлево. Г-н Иванов съобщи, че Общински съвет Никола Козлево му е дал мандат
да гласува „ЗА” сългасуване на бизнес плана, въпреки голямото увеличение на цената на
водата.  Представителят  на  Община  Никола  Козлево  посочи,  че  са  необходими повече
инвестиции  във  водопроводната  мрежа  на  общината  и  по-задълбочени  анализи  по
отношение  на  отчетените  в  плана  големи загуби  на  вода и  възможностите  за  тяхното
предотвратяване. 

Председателят  на  Асоциацията  даде  думата  на  г-жа  Иванка  Петрова  –  Кмет  на
община Смядово.  Г-жа Петрова коментира, че проблемите в сектор В и К са общи и не са
малки за всички общини – членове на асоциацията, поради което апелира всички общини
да работят заедно и да си помагат за тяхното разрешаване.

След приключване на изказванията Г-жа Донка Иванова покани членовете на
ОС да пристъпят към гласуване на предложението за решение.

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, направеното предложение за
решение  беше  подложено  на  гласуване  и с 45.92  %  от  гласовете  „ЗА“,  4.82  %  от
гласовете „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 36.59 % от гласовете „ПРОТИВ“, поради липса на
изискуемото по чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите мнозинство от три четвърти от
гласовете  на  присъстващите  представители  на  членове  на  асоциацията,
ОС на Асоциация по В и К – Шумен прие

Решение № 1

Асоциация  по  В  и  К  –  Шумен  не  съгласува  „Бизнес  план  за  развитие  на
дейността на „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен, за регулаторен период 2017-2021 г.“
........................

Предвид изчерпването 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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