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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 18.12.2017 г.  

 
Днес, 18.12.2017 г. (понеделник) от 14.30 часа, в Зала №  1, ет. I 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, 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 

Стефан Желев – Областен управител на област Шумен и Председател на Асоциация по В и К 

– Шумен.   

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

№ 04-11-1/301 от 03.11.2017 г. и отложено с писмо с изх. № 04-11-1/303 от 08.11.2017 г., при 

следния обявен с поканата  

Дневен ред: 

1.  Съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите;  

2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета 

на Асоциация по ВиК-Шумен, в размер на 20 000 лв.;  

3. Разни.  

 

Заседанието на ОС се води от г-н Стефан Желев – Областен управител 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 Стефан Желев – Председател на Асоциация по В и К – Шумен и Областен 

управител на област Шумен, с мандат за представителство на Държавата, съгласно Решение 

№ РД-02-14-1024/11.12.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

и Пълномощно № 26-00-478/14.12.2017 г. от Министъра на околната среда и водите. 

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 извънредно заседание на Асоциацията, 

съгласно Решение № 595 по Протокол № 26/30.11.2017 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 извънредно заседание на Асоциацията, съгласно Решение № 403 по 

Протокол № 31/21.11.2017 г. на Общински съвет Велики Преслав;  

2.3. За Община Каспичан, с право на глас 2.87 % от гласовете в ОС: 
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Г-жа Милена Недева – Кмет на община Каспичан, с мандат за гласуване в настоящото 

извънредно заседание на Асоциацията, съгласно Решение № 467  по Протокол № 

37/30.11.2017 г. на Общински съвет Каспичан; 

2.4. 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 № 404 по 

Протокол № 34/24.11.2017 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 извънредно 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-н Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица, с мандат за представителство и 

съгласувана позиция за гласуване в настоящото извънредно заседание на асоциацията, 

съгласно Решение № 5 по Протокол № 13/27.11.2017 г. на Общински съвет – Върбица;  

2.7. 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 и съгласувана позиция за гласуване в настоящото извънредно заседание на 

асоциацията, съгласно Решение № 139 по Протокол № 18/30.11.2017 г. на Общински съвет – 

Никола Козлево.  

2.8. За Община Венец  с право на глас 3.74 % от гласовете в ОС: 

Г-н Илхан Сали, заместник-кмет на Община Венец, с мандат за представителство и 

съгласувана позиция за гласуване в настоящото извънредно заседание на асоциацията, 

съгласно Решение № 298 по Протокол № 22/04.12.2017 г. на Общински съвет – Венец; 

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 и 

съгласувана позиция за гласуване в настоящото извънредно заседание на асоциацията, 

съгласно Решение № 116 по Протокол № 7/23.06.2017 г. на Общински съвет – Никола 

Козлево.   

На заседанието не присъства представител на Община Смядово.  

На заседанието присъстват: г-жа Айсел Руфат – зам.-кмет на Община Нови пазар, инж. 

Красимир Марков – Управител на „ВиК-Шумен“ ООД, Деян Дечев – Финансов експерт в 

АВиК – Шумен, Евгения Манова – Главен секретар в АВиК– Шумен, Йовка Георгиева – ВиК 

експерт в АВиК-Шумен.  

Присъстват представители на местните медии.  

В списъка на присъстващите са регистрирани представители на членове на Асоциацията 

с право на глас 97,59 % 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 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 допълнение. Г-н Желев 

напомни, че решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от три четвърти от 
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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  

Председателят на Aсоциацията поясни, че съгласно чл. 4.2 (г) от Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 

на ВиК услуги (Договора), ВиК Оператора изготвя и предоставя на АВиК за съгласуване план 

за стопанисване, експлоатация и поддържане на Активите, изготвен във формата съгласно 

Приложение X. След съгласуване, планът подлежи на актуализация по инициатива на 

Оператора или по писмено искане на АВиК, ако активите не се стопанисват, експлоатират и 

поддържат в съответствие с Добрите инженерни практики. Председателят прочете 

предложението за решение по т. 1, а именно:  

„Асоциация по ВиК–Шумен съгласува План за стопанисване, експлоатация и 

поддръжка на Активите, изготвен от „В и К - Шумен“ ООД.“ 

 

Г-н Желев покани представителите на общините да изразят своя вот.   

 

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

н Горчев заяви, че има мандат с Решение на Общински съвет Велики Преслав да не съгласува 

Плана за активи. Част от причините са свързани с липсата на инвестиции, липсата на 

прединвестиционни проучвания. Г-н Горчев помоли да му бъдат посочени причините поради 

които държавата не дава мандат за съгласуване на Плана за активи.    

 

Г-н Желев посочи, че с Решение № РД-02-14-1024/11.12.2017 г. на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството му е предоставен мандат в който се посочва, че в 

Плана не е отразена част от информацията, която се изисква предвид формата на Приложение 

X от сключения договор. След като в Плана се отрази изискуемата информация, МРРБ ще 

предостави мандат за съгласуване. С Пълномощно № 26-00-478/14.12.2017 г. от Министъра на 

околната среда и водите на Областен управител на област Шумен е предоставен мандат за 

съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите.  

 
Председателят даде думата на г-н Любомир Христов, кмет на Община Шумен. Той 

заяви, че е упълномощен от Общински съвет Шумен да гласува за съгласуване на Плана за 

управление на Активите и трябва да изпълни решението на Общински съвет Шумен, макар и 

да не е съгласен с предоставения му мандат поради липса на навременна и подробна 

информация относно изискванията към формата на Плана за активи.  

 

Предвид липсата на мандат от МРРБ, Плана за стопанисване на активите не може да се 

приеме, което налага и връщането му на ВиК оператора за допълване и доработка, заяви 

Председателя на Асоциацията.  

 
                За           Против      Въздържал се 

Държавата                     Въздържал се 

Община Шумен                За   

Община Нови пазар                За   

Община Велики 

Преслав 

           Против  

Община Каолиново               За   

Община Върбица               За   

Община Каспичан         Въздържал се 
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Община Венец               За   

Община Хитрино               За   

Община Никола 

Козлево 

        Въздържал се 

 
С 52,70 % „за“  и 4,82% „против“ и 40,08% „въздържал се“ от гласовете в ОС, Асоциация по В 

и К - Шумен не прие проекта за решение по т. 1 от дневния ред.  

 

По т. 2 от дневния ред  

 
Съгласно чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК, Общото събрание на Асоциацията приема решение за 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за следващата година. Съгласно 

чл. 20, ал. 5 от ПОДАВК проектът на бюджет беше предоставен за обсъждане на членовете на 

Асоциацията до 31 юли, като в едномесечния срок не бяха направени писмени предложения за 

промени. Председателят предложи да се приеме следното решение:  

„Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен определя препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2018 г. да бъде 20 000 лв.  

Председателя на Асоциацията покани представителите на общините да изразят своя вот.   

 

              „За“          „ Против“      „Въздържал се“ 

Държавата                За   

Община Шумен                За   

Община Нови пазар                За   

Община Велики 

Преслав 

                За   

Община Каолиново                 За   

Община Върбица                 За   

Община Каспичан                         Въздържал се 

Община Венец                 За   

Община Хитрино                 За   

Община Никола 

Козлево 

       Въздържал се 

 
С 92,52 % „за“ , и 5,07% „въздържал се“ от гласовете в ОС, на основание чл. 20, ал. 3 от 

ПОДАВК, Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен Асоциация по В и К - Шумен 

прие: 

Решение № 1  

 Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен определя препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2018 г. да бъде 20 000 лв.   

 

По т. 3 от дневния ред  

Председателят на Асоциацията информира присъстващите, че Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството е предоставило указания с които ще се отчитат 

инвестициите. За тази цел ще бъдат назначени нарочни комисии, които да проследяват процеса 

по извършване на инвестициите от ВиК оператора. Указанията към кметовете ще бъдат 

изпратени с писмо, а след назначаването на комисиите ще се проведат работни срещи със 

служителите. Във връзка с указанията, Председателя на Асоциацията съобщи на Общото 

събрание, че е поискал от ВиК оператора да изготви предложение за Подробна инвестиционна 

програма за 2018 г. по собственици и предвидени обекти.  
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Председателят даде думата на г-н Красимир Марков, управител на „В и К - Шумен“ 

ООД. Г-н Марков заяви, че след анализ и наблюдения през годината е установено текущото 

състояние на ВиК системите и съоръженията и е извършена оценка на нуждите на 

собствениците от инвестиции. Инвестиционната програма за 2018 г. е съобразена с 

необходимостта от инвестиции в конкретни обекти, като с цел да бъдат удовлетворени 

собствениците екип на „ВиК - Шумен“ ООД в началото на януари ще посети десетте общини за 

да получи становище и предложения във връзка с предложението за инвестиционна програма, 

след което тя ще бъде преработена и отново предоставена на Асоциацията за одобрение.  

Г-н Желев припомни, че на проведената на 15 септември работна среща с представителите 

на общините беше обсъдено предстоящото фактуриране на инвестициите, като в последствие са 

изпратени материали с указания на общините как ще се извърши размяната на фактури с ВиК 

оператора. 

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 

14:50 часа. 

 

 

СТЕФАН ЖЕЛЕВ  (П) съгл. ЗЗЛД 

Председател на Асоциацията по В и К              

на обособената територия,  

обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД 

 

Преброител и протоколист:  (П) съгл. ЗЗЛД 

Евгения Манова   

Главен секретар на  

Асоциация по В и К – Шумен  

  


