
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД 
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П Р О Т О К ОЛ  № 1 

от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 

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

проведено на 27.02.2017 г.  

 
Днес, 27.02.2017 г. (понеделник) от 10.00 часа, в Зала №  2, ет. II в сградата на 

Областна администрация – Шумен се проведе редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен (Асоциация по ВиК-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-н Валентин 

Александров – Областен управител на област Шумен и Председател на Асоциация по В и 

К – Шумен.   

Редовното заседание на ОС на Асоциация по ВиК – Шумен е свикано с покана с изх. 

№ 04-11-1/134 от 24.01.2017 г., при следния обявен с поканата  

 

Дневен ред: 

 1. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К - Шумен за 2017 г.;  

2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по В и К-Шумен за 

2016 г.;  

3. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К - Шумен за 2016 г.; 

4. Съгласуване на План за опазване на околната среда, включително план за 

собствен мониторинг и Програма за управление на отпадъците (включително утайките) на 

„В и К - Шумен“ ООД, гр. Шумен; 

5. Разпределение между собствениците на В и К системите и съоръженията на 

средствата от В и К оператора по договора за предоставяне на В и К услуги съобразно 

процентното съотношение на гласовете им; 

6. Разни.  

Заседанието на ОС се води от г-н Валентин Александров – Председател на 

Асоциация по В и К – Шумен и представител на Държавата в Асоциация по В и К - 

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.  

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: 

Г-н Валентин Александров – Председател на Асоциация по В и К – Шумен и 

Областен управител на област Шумен, с мандат за представителство на Държавата, 

съгласно Решение № РД-02-14-155/24.02.2017 г. на Министъра на регионалното развитие 

и благоустройството и Пълномощно № 15-00-5/14.02.2017 г. от Министъра на околната 

среда и водите. 



 

2 
Административен адрес на асоциацията: 

9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30 

тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562 

www.oblastshumen.government.bg 

2. За общините  

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 редовно заседание на асоциацията, 

съгласно Решение № 407 по Протокол № 17/23.02.2017 г. на Общински 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 редовно заседание на асоциацията, съгласно 

Решение № 139 по Протокол № 12/19.07.2016г. на Общински съвет Велики Преслав; 

2.3. 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 и 

гласуване в настоящото редовно заседание на асоциацията, съгласно Решение № 368  по 

Протокол № 26/22.02.2017 г. на Общински съвет Каспичан; 

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

Г-жа Айсел Руфад – Зам.-кмет на община Нови пазар, с мандат за 

представителство и гласуване в настоящото редовно заседание на асоциацията, съгласно 

Решение № 264 по Протокол № 23/22.02.2017 г.; 

2.5. 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 редовно заседание на 

асоциацията, съгласно Решение № 14 по Протокол № 2/24.11.2015 г. на Общински съвет – 

Каолиново.  

2.6. За Община Върбица с право на глас 3.74 % от гласовете в ОС: 

Г-жа Мариана Христова – Секретар на община Каолиново, с мандат за 

представителство и съгласувана позиция за гласуване в настоящото редовно заседание на 

асоциацията, съгласно Решение № 15 по Протокол № 3/28.12.2015 г. на Общински съвет – 

Върбица.  

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 редовно заседание на 

асоциацията, съгласно Решение № 16 по Протокол № 1/26.01.2017 г. на Общински съвет – 

Никола Козлево.  

На заседанието присъстват: инж. Красимир Марков – Управител на „ВиК-

Шумен“ООД и Красимира Манева – Служител във „ВиК-Шумен“ООД, Деян Дечев – 

Финансов експерт и Евгения Манова – Главен секретар в АВиК– Шумен.  

Присъстват и представители на местните медии.  

На заседанието не присъстват представители на следните членове на асоциацията: 

1. Община Венец, с право на глас 2,57 % от гласовете в ОС; 

2. Община Смядово, с право на глас 2,41 % 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 92,78 % от всички гласове и съгласно чл. 198в, ал. 7 от 

Закона за водите, заседанието се счита за редовно.  
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На основание чл. 12, ал. 8 и чл. 46, ал. 11, т. 2 от  ПОДАВК протоколист и 

преброител на гласовете на редовното 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-н Александров 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 - Приемане на бюджет на Асоциация по В и К - Шумен за 

2017 г. 

Председателят на асоциацията даде възможност на присъстващите членове на 

асоциацията да изкажат становища или да зададат въпроси по предварително 

представения им проект за бюджет. След като не бяха изказани мнения или възражения, г-

н Александров даде думата на финансовия експерт на асоциацията за допълнителни 

разяснения. Г-н Дечев обясни, че бюджета за 2017 г. е същият като бюджета за 2016 г. 

Вноската на държавата и общините са в същия размер като миналогодишните. 

Неизразходваните средства от предходната година се дължат на незаетата щатна бройка за 

в и к инженер и до ноември 2016 г. не е имало назначен главен секретар.  

След направеното разяснение, Председателя подложи на гласуване проекта за 

решение. С 89,91 % „за“, 2,87 % „въздържал се“ и без „против“ асоциацията прие 

следното решение:  

Решение № 1 

1. Общото събрание приема бюджет на Асоциация по В и К – Шумен за 2017 г., при 

вноска на Държавата в бюджета - 15 000 лв. 

2. Вноските на общините – членове на асоциацията са в размер, съгласно Приложение 

№ 1, определен въз основа на вноската на държавата 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 на 

Асоциацията не по-късно от 2 месеца от неговото приемане. 

По т. 2. от дневния ред – Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К - 

Шумен за 2016 г.   

Председателят предостави възможност на членовете да изразят становища или да 

зададат въпроси. След като никой не взе думата, г-н Александров подложи на гласуване 

проекта за решение по т. 2. С 89,91 % „за“, 2,87 % „въздържал се“ и без „против“ 

асоциацията прие следното решение:  

Решение № 2 

Общото събрание приема отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по В и К – 

Шумен за 2016 г.  

По т. 3. от дневния ред - Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К - Шумен 

за 2016 г. 

Председателят на АВиК предостави възможност на членовете да изкажат становище. 

След като никой не взе думата и не се зададоха въпроси, проекта за решение бе подложен 

на гласуване. С 89,91 % „за“, 2,87 % „въздържал се“ и без „против“ асоциацията прие 

следното решение:  

Решение № 3  
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Общото събрание приема годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К – Шумен за 

2016 г.  

По т. 4. от дневния ред   - Съгласуване на План за опазване на околната среда, 

включително план за собствен мониторинг и Програма за управление на отпадъците 

(включително утайките) на „В и К - Шумен“ ООД, гр. Шумен.  

 

Г-н Александров информира общото събрание за задължението на В и К оператора 

по Договора да изготви и предостави на АВиК за съгласуване план за опазване на 

околната среда, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията 

на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на 

отпадъците (включително утайките), свързани с предоставянето на Услуги. Съгласно 

ЗООС, преди одобряване на планове и програми, които попадат в приложното поле на 

глава шеста, се извършва процедура по екологична оценка. Г-н Александров съобщи, че 

„В и К - Шумен“ ООД е подало уведомление до Директора на РИОСВ-Шумен за преценка 

дали е необходима процедура по екологична оценка. Становището на РИОСВ по 

съответните планове и програми е приложено към материалите за заседанието, законовите 

изисквания са спазени. Изготвено е и становище за плановете и програмите от инженер в 

направление ВиК, което също е приложено към материалите за заседанието.  

Председателят даде думата на г-н Марков, управител на „В и К - Шумен“ ООД за 

коментар по плановете и програмите. Г-н Марков обясни на присъстващите, че 

документите са изготвени съобразно общинските програми за околна среда, има 

становище по тях от РИОСВ – Шумен и становище на МОСВ, плановете и програмите са 

приети съобразно законовите уредби и би следвало да се даде ход на тяхното изпълнение.  

Думата взе г-н Александър Горчев, кмет на Община Велики Преслав. Г-н 

Горчев обясни на присъстващите, че плановете и програмите  са свързани с употребата на 

утайките от пречистване на отпадни води, както и за опазване на околната среда. Той 

посочи, че големите общини имат пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ), като 

и че са длъжни да изработят план за управление на утайките. Община Велики Преслав е 

предоставила ПСОВ на В и К оператора за ползване. В това число влизат определени 

количества утайки, тяхното складиране, преместване, обеззаразяване, връщане ако се 

налага. Към момента има подадени заявки в Община Велики Преслав за ползване на 

утайките като вторична суровина за наторяване. Пречиствателните станции разполагат с 

определени площадки откъдето утайките се вземат за торове.  

Управителят на „В и К - Шумен“ ООД допълни, че именно за тези утайки се 

изработват плановете и програмите – как да бъдат обработвани. Уточни, че за 

изпълнението на плановете и програмите е извършват проверки на ВиК дружеството.  

Проекта за решение бе подложен на гласуване. С 89,91 % „за“, 2,87 % „въздържал 

се“ и без „против“ асоциацията прие следното решение:  

Решение № 4  

Общото събрание съгласува План за опазване на околната среда, включително план 

за собствен мониторинг и Програма за управление на отпадъците (включително утайките) 

на „В и К - Шумен“ ООД, гр. Шумен. 

 

По т. 5. от дневния ред  - Разпределение между собствениците на В и К системите и 

съоръженията на средствата от В и К оператора по договора за предоставяне на В и К 

услуги съобразно процентното съотношение на гласовете им.  

 

Г-н Александър Горчев зададе въпрос защо процентното съотношение на гласовете 

не се е променило с годините и дали МРРБ работи по увеличаване капитала на в и к 

системите и съоръженията като цяло, изграждат ли се нови, както и за дяловото 
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разпределение на активите. Главният секретар на асоциацията поясни, че под процентно 

съотношение на гласовете се има предвид процентното съотношение на гласовете в 

общото събрание, което се определя съгласно резултатите от преброяването на 

населението през 2011 г. Управителят на „В и К - Шумен“ ООД посочи, че промяната на 

активите е непрекъснат процес. Непрекъснато се създават държавни и общински активи, 

както и собствени активи на оператора. Това обаче не променя процентното съотношение 

на гласовете в общото събрание на Асоциацията.  

Председателят на АВиК информира присъстващите членове, че по тази точка няма 

предоставен мандат от МРРБ и предвид това, че Държавата притежава 35% от гласовете в 

Общото събрание, гласуването е излишно. За разпределението на средствата от 

инвестициите на В и К оператора си има законова разпоредба и приемането на дори и 

принципно решение в този смисъл не е необходимо.  

 

По т. 6. от дневния ред 
Председателят даде думата на членовете на общото събрание за изказвания, въпроси и 

коментари.  

 

Думата взе г-жа Милена Недева, кмет на Община Каспичан. Г-жа Недева 

пожела да обясни защо общинския съвет (ОбС) и е предоставил мандат да гласува по 

всички точки „въздържал се“. За втори път ОбС Каспичан предоставя такъв мандат, като е 

вероятно това да продължи и за всички следващи събрания, докато не настъпи някаква 

промяна. Забележките, които иска да отправи ОбС от една страна са по повод дейността 

на В и К оператора. Дължи се на сравнително честите аварии в града, липсата на 

водоснабдяване във високата зона, има проблем с водоснабдяването в с. Кюлевча, много 

честите проблеми с водоснабдяването в селата Марково и Косово, както и липсата на 

информация за инвестиции в Община Каспичан. По отношение на В и К асоциацията, 

претенциите на ОбС са, че по повод поканите, често се налага да се правят извънредни 

сесии. Другият проблем е невключването на общината за финансиране при изработването 

на регионалните прединвестиционните проучвания, които се изработват в момента. В 

община Каспичан има изготвен проект на пречиствателна станции, гр. Каспичан е 

канализиран почти на 100%. След няколко години изтича разрешителното от Басейнова 

дирекция за точките на заустване. След това общината ще трябва да плаща сериозни 

санкции, защото няма да има пречиствателна станция. Ако не настъпи видимо някаква 

промяна или не бъде дадена заявка за промяна, участието на Община Каспичан ще 

продължи да бъде същото.  

Думата взе г-н Христов, кмет на Община Шумен. Г-н Христов също помоли при 

насрочване на заседанията на Общото събрание на Асоциацията, с дневен ред когато е 

необходимо да има решение на ОбС, да бъдат 15 дни преди съобщението за сесия на ОбС. 

Главният секретар на Асоциацията отговори, че по договор съгласуването на определени 

документи е обвързано с 35-дневен срок от получаване. Има изисквания за срокове 

съгласно Закона за водите и ПОДАВК, и не винаги може датата на заседанието да бъде 

съобразена със заседанията на ОбС или срока за докладните за сесия. Г-жа Недева и г-н 

Христов изказаха мнение, че е необходимо да се уведоми МРРБ за това несъответствие. Г-

н Горчев, кмет на Община Велики Преслав сподели, че ОбС го е упълномощил общо да 

гласува в интересите на общината, точно за да се избегне свикването на извънредни сесии.   

Главният секретар на АВиК информира общото събрание, че с писмо от 23 февруари 2017 

г., „В и К – Шумен“ООД е изпратило за информация на Асоциацията подробната 

инвестиционна програма за 2017 г., която да бъде предоставена в настоящото заседание на 

присъстващите членове и изпратена на останалите заедно с протокола. Управителят на „В 

и К – Шумен“ООД представи на Общото събрание подробната програма и 

представителите на общините коментираха бъдещите инвестиции.  
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 Думата взе г-н Иван Иванов, зам.-кмет на община Никола Козлево. Г-н Иванов 

съобщи, че в бюджета на Община Никола Козлево за 2017 г. е залегнала частична подмяна 

на водоснабдителната инсталация в Никола Козлево и Хърсово. Забележка към В и К 

оператора е, че след ремонт на аварии, системно след изкопните дейности не се зарива 

своевременно и това затруднява трафика. Г-н Марков посочи, че скоро ще се сключат 

нови договори с фирми, които асфалтират и нещата ще се подобряват.  

 

Поради 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 заседанието 

беше закрито в 10:56 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ     (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  

  

 

 

 


