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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

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

К - Шумен“ ООД, гр. Шумен през 2017 година.  

Настоящият отчет за дейността е изготвен на основание чл. 16, т. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация /ПОДАВК/.  

 

1. В началото на януари 2017 г. в Асоциация по ВиК-Шумен се създаде 

регистър на клиентските жалби, съгласно предоставена от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството „Методология за поддържане на 

регистър на клиентските жалби“ и нормативното изискване на чл. 57 от ПОДАВК. 

Поддръжката на регистъра се осъществяваше в ежедневна координация между 

АВиК-Шумен и „В и К - Шумен“ ООД. Създаването и поддържането на регистъра 

спомогна АВиК да осъществява ефективен контрол върху дейността на ВиК 

оператора, както и даде възможност да се изготви обективен анализ и определяне на 

състоянието и нуждите на ВиК системите през 2017 г. В регистъра  се въвеждаха 

клиентски сигнали – жалби и оплаквания, постъпили писмено, електронно, по 

телефон или „лице в лице“. За всяко календарно тримесечие се изготвиха отчети, 

които се сумират автоматично по различни критерии (тип на оплакването, начин на 

постъпване, експлоатационни райони и др.). Към регистъра на клиентски жалби се 

създаде регистър за онлайн публична проследимост, който се публикува на сайта на 

АВиК-Шумен и дава достъп само до извадка от информацията. Чрез онлайн 

регистъра за публична проследимост всеки жалбоподател има възможност да 

проследява движението на подадената от него жалба въз основа на входящия номер 

на жалбата. Всяка календарна година се започва нов регистър.  

 

2. С писмена покана с изх. № 04-11-1/123 от 16.01.2017 г. до членовете на 

АВиК-Шумен беше организирана работна среща във връзка с възникнали 

финансово-счетоводни въпроси относно изпълнението на Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

ВиК услуги (Договора) с ВиК оператора. Срещата се състоя на 19.01.2017 г. на която 

присъстваха представители на общините, служители на Областна администрация 

Шумен, служители на Асоциация по В и К – Шумен и експерт-счетоводители от 

„Приморска одиторска компания“ ООД. Темата на срещата беше „Практически 

въпроси свързани с изпълнението на Договора“ и протече като дискусия и обучение.  
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3. На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВК на 27.02.2017 

г. от 10:00 часа беше проведено редовно заседание на Асоциация по В и К – Шумен, 

на което бяха приети следните решения:  

Решение № 1 по Протокол № 1/27.02.2017 г.  

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. 

Решение № 2 по Протокол № 1/27.02.2017 г. 

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

– Шумен за 2016 г.  

Решение № 3 по Протокол № 1/27.02.2017 г.  

Общото събрание приема годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К – 

Шумен за 2016 г.  

Решение № 4 по Протокол № 1/27.02.2017 г. 

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. 

 

4. С Решение № АС-РД-15-1 от 15.03.2017 г. беше обявен конкурс за 

длъжността „Експерт по ВиК“ в Асоциация по ВиК – Шумен. Не бяха подадени 

заявления от кандидати за допускане до конкурса.  

 

5.  Съгласно чл. 12. 4 от Договора „Не по-късно от 15 април на всяка 

календарна година Операторът изпраща на АВиК писмен доклад за дейността си 

през предходната година, заедно с копие от финансовите си отчети за предходната 

година. С писмо с изх. № 04-11-1/178 от 19.04.2017 г., докладът и отчетите бяха 

изпратени на всички членове на Асоциацията.   

 

6. На 30.06.2017 г. беше насрочено извънредно заседание на АВиК-Шумен 

при следния дневен ред:  

1. Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „В и К - Шумен“ ООД, за 

регулаторен период 2017-2021 г.  

2. Разни 

При проверка и от присъствения лист се установи, че в залата има 

регистрирани представители на членовете на асоциацията с право на глас 37.20 % от 

всички гласове. Съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите, „заседанията са 

редовни, ако на тях присъстват представители на държавата и общините, които 

притежават не по- малко от две трети от всички гласове“ или 66,67%. В тази връзка 
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не беше налице необходимия кворум и провеждането на заседанието на общото 

събрание на Асоциация по В и К – Шумен беше отложено.  

 

7. На 06.07.2017 г. Председателят на АВиК-Шумен г-н Стефан Желев 

присъства на среща във връзка с отрасъл ВиК и дейността на асоциациите по ВиК в 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На срещата бяха 

обсъдени актуални въпроси, свързани с развитието на ВиК сектора в страната, както 

и дейността на асоциациите по ВиК.   

  

8. На 31.07.2017 г. се проведе извънредно заседание на Асоциация по ВиК – 

Шумен, на което беше взето следното решение:  

Решение № 1 по Протокол № 3 от 31.07.2017 г. 

Общото събрание на Асоциация по В и К – Шумен съгласува „Бизнес план за 

развитие на „В и К - Шумен“ ООД за регулаторен период 2017-2021 г. “ 

 

9. През месец юли и август 2017 г. се извърши процедура по чл. 4.4 (в) и (г) от 

Договора, с която чрез АВиК-Шумен обект „Разширение на пречиствателна станция 

за отпадни води /ПСОВ/ - Шумен – биологично пречистване, с подобект „Подмяна 

на захранващ водопровод до ПСОВ – Шумен, изпълнен по Договор № DIR 51011116-

23-65 „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – етап II“ беше предоставен за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК-Шумен“ ООД. Приложение I 

към Договора беше допълнено с новите активи.  

 

10. На основание чл. 12.2. от Договора, на 22.08.2017 г. се състоя работна 

среща между представители и служители на Асоциация по ВиК-Шумен и 

представители и служители на „В и К - Шумен“ ООД. Протокол от проведената 

среща беше изпратен на членовете на Асоциацията. 

  

11. С Решение № АС-РД-15-3 от 29.05.2017 г. на основание чл. 91 от КТ във 

връзка с чл. 49, ал. 2 от ПОДАВК беше обявен конкурс за длъжността „Експерт по 

ВиК“ в АВиК – Шумен. Въз основа на резултатите от проведения по Кодекса на 

труда конкурс, на 01.08.2017 г. е сключен трудов договор с участника спечелил 

конкурса.   

 

12. На 15.09.2017 г. в сградата на Областна администрация Шумен се проведе 

експертна работна среща между Асоциация по В и К Шумен и „В и К – Шумен“ 

ООД. На срещата присъстваха служители на АВиК-Шумен, представители и 

служители на общините членове на Асоциацията и представители на ВиК оператора. 

Целта на срещата беше да се подобри координацията и работата във връзка с 

изпълнението на инвестиционната програма на „В и К – Шумен“ ООД. На срещата 

бяха обсъдени извършените към средата на годината инвестиции в публични активи, 

осчетоводяването на инвестициите в края на календарната година, както и 

сервитутите и отчуждаванията, които членовете на АВиК-Шумен трябва да 
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извършат съгласно Договора. С писмо с изх. № 04-11-1/264 от 19.09.2017 г. 

протокола от работната среща заедно с материали беше изпратен до общините-

членове на Асоциацията.   

 

13. На 04.12.2017 г. се проведе работна среща между консултанти от 

Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“, представители и 

служители на АВиК-Шумен и представители и служители на Община Шумен. Бяха 

обсъдени предстоящите действия от страна на консултантите и на общините, които 

ще получат финансиране по ОП „Околна среда 2014-2020“.  

 

14. На основание чл. 10, ал. 1 от ПОДАВК беше проведено извънредно  

заседание на Асоциация по В и К – Шумен, на което се прие следното решение:  

Решение № 1 по Протокол № 4/18.12.2017 г.  

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.   

 

15. През месец ноември и декември 2017 г. се извърши процедура по чл. 4.4 

(в) и (г) от Договора, с която чрез АВиК-Шумен обекти (улични водопроводи на 

обща стойност 218 379,41лв.), описани в Решение № 329 от 20.06.2017 г. на 

Общински съвет Велики Преслав бяха предоставени за стопанисване, поддръжка и 

експлоатация на „ВиК-Шумен“ ООД. Приложение I към Договора беше допълнено 

с новите активи.  
 

16. През календарната 2017 г. беше финализирана процедурата по § 9 от 

преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите, обнародван в ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 58 от 2015 

г. Активите публична общинска и публична държавна собственост бяха заведени в 

баланса на съответните общини и Областна администрация Шумен.  

 

17. През декември 2017 г. собствениците на публичните активи бяха запознати 

с извършените от ВиК оператора инвестиции през 2017 г. „В и К - Шумен“ ООД 

представи документация, показваща размера на инвестициите и в кои ВиК 

съоръжения са извършени.  
 

 

 

 

СТЕФАН ЖЕЛЕВ     (П) съгл. ЗЗЛД 

 

Председател на Асоциация по В и К  

на обособената територия,  

    обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД 
 


