
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 27.02.2018 г.  

 
Днес, 27.02.2018 г. (вторник) от 14.00 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, 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.   

Редовното заседание на ОС на Асоциация по ВиК – Шумен е свикано с покана с изх. № 

04-06-1/11 от 22.01.2018 г., при следния обявен с поканата  

 

Дневен ред: 

1. Приемане на Бюджет на Асоциация по ВиК – Шумен за 2018 г.;  

2. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по В и К – Шумен за 

2017 г.; 

3. Приемане на Отчет за дейността на Асоциация по В и К – Шумен за 2017 г.;  

4. Обсъждане и одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2018 г., изготвена 

от „В и К - Шумен“ ООД;  

5. 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 АВиК – 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-

14-163/20.02.2018 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

Пълномощно № 26-00-478/26.02.2018 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 Боян Тодоров – Заместник кмет по УТСЕ на Община Шумен, с мандат за 

представителство и съгласувана позиция за гласуване в настоящото редовно заседание, 

съгласно Решение № 679 по Протокол № 29/22.02.2018 г. и Решение № 838 по Протокол № 42 

от 30.10.2014 г. на Общински съвет – Шумен; 

2.2. За Община Велики Преслав с право на глас 4.82 % от гласовете в ОС: 
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Г-н Александър Горчев – Кмет на Община Велики Преслав, с мандат за 

представителство и гласуване в настоящото редовно заседание, съгласно Решение № 448 по 

Протокол № 36/20.02.2018 г. на Общински съвет Велики Преслав.  

2.3. 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 гласуване в настоящото редовно заседание, съгласно Решение № 522  по 

Протокол № 40/22.02.2018 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 –Заместник Кмет на Община Нови пазар, с мандат за 

представителство и гласуване в настоящото редовно заседание, съгласно Решение № 445 по 

Протокол № 39/23.02.2018 г.; 

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

Г-жа Къймет Узунова – Секретар на Община Върбица, с мандат за представителство 

и гласуване в настоящото редовно заседание, съгласно Решение № 6 по Протокол № 

2/21.02.2018 г. на Общински съвет – Върбица.  

2.6. 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, 

съгласно Решение № 21 по Протокол № 2/22.02.2018 г. на Общински съвет – Никола Козлево.  

На заседанието присъстват: инж. Красимир Марков – Управител на „ВиК-Шумен“ ООД, 

Деян Дечев – Финансов експерт, инж. Йовка Георгиева – ВиК Експерт и Евгения Манова – 

Главен секретар в АВиК– Шумен.  

Присъстват и представители на местните медии.  

На заседанието не присъстват представители на следните членове на АВиК: 

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

2. Община Хитрино, с право на глас 2,24 % от гласовете в ОС;  

3. Община Смядово, с право на глас 2,41 % от гласовете в ОС; 

4. Община Каолиново, с право на глас 4,35 от гласовете в ОС.  

В списъка на присъстващите са регистрирани представители на членове на Асоциацията 

с право на глас 88,43 % 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 АВиК – 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 допълнение. Г-н Желев напомни, че решенията на Общото 

събрание се вземат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите членове на 

Асоциацията и пристъпи към разглеждане на т. 1 от дневния ред. 

 

По т. 1 от дневния ред 

Председателят на Асоциацията информира присъстващите, че съгласно ПОДАВК, 

бюджетът се приема на редовното заседание на Общото събрание. Окончателният размер на 
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вноската на държавата в бюджета на Асоциацията е 15 000 лв., съответно вноските на 

членовете се разпределят съобразно процентното съотношение на гласовете в ОС. 

Актуализираният проект за бюджет беше изпратен с поканата за заседанието. На основание 

чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, г-н Желев предложи на ОС да приеме проекта за 

решение.  

След като никой от представителите на общините не взе думата, Председателят подложи 

на гласуване проекта за решение.  

 

         „ЗА“       „ ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

Държавата           За   

Община Шумен           За   

Община Нови пазар           За   

Община Велики Преслав           За   

Община Каспичан           Против  

Община Върбица           За   

Община Никола Козлево           За   
 

С 85,56 % „за“  и 2,87 % „против“ от гласовете в Общото събрание на Асоциацията, на 

основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 и чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, Общото събрание на 

Асоциация по ВиК – Шумен Асоциация по В и К - Шумен прие: 

 

Решение № 1  

Общото събрание на Асоциация по В и К – Шумен приема Бюджет на Асоциация по В и К – 

Шумен за 2018 г., при вноска на Държавата в бюджета в размер на 15 000 лв.  

 

Г-н Желев напомни, че съгласно ПОДАВК вноските на членовете на АВиК се внасят не по-

късно от 2 месеца от приемането на бюджета и помоли общините да спазят законовия срок.  

 
По т. 2 от дневния ред  

Председателят на АВиК съобщи, че съгласно чл. 9, ал. 2 от ПОДАВК, отчетът за 

изпълнението на бюджета на Асоциацията, ведно с подробна обосновка за необходимостта от 

извършените разходи, се приема от Общото събрание на редовното годишно заседание.  След 

като никой не взе думата, г-н Желев подложи на гласуване проекта за решение.  

 

         „ЗА“       „ ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

Държавата           За   

Община Шумен           За   

Община Нови пазар           За   

Община Велики Преслав           За   

Община Каспичан           Против  

Община Върбица           За   

Община Никола Козлево           За   

 
С 85,56 % „за“  и 2,87 % „против“ от гласовете в Общото събрание на Асоциацията, на 

основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 и чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, Общото събрание на 

Асоциация по ВиК – Шумен Асоциация по В и К - Шумен прие: 

Решение № 2  
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Общото събрание на Асоциация по В и К – Шумен приема Отчет за изпълнението на 

Бюджета на Асоциация по В и К – Шумен за 2017 г.  
 

По т. 3 от дневния ред  

Съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, Асоциацията чрез Общото събрание приема 

годишен отчет за дейността си. Г-н Желев посочи, че отчета е предоставен с поканата и не е 

необходимо да го представя подробно. След като никой не взе думата, председателя подложи 

на гласуване проекта за решение.   

 
         „ЗА“       „ ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

Държавата           За   

Община Шумен           За   

Община Нови пазар           За   

Община Велики Преслав           За   

Община Каспичан           Против  

Община Върбица           За   

Община Никола Козлево           За   

 
С 85,56 % „за“ и 2,87 % „против“ от гласовете в Общото събрание на Асоциацията, на 

основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 и чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, Общото събрание на 

Асоциация по ВиК – Шумен Асоциация по В и К - Шумен прие:  

 
Решение № 3  

Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен приема Годишен отчет за дейността на 

Асоциация по ВиК – Шумен за 2017 г.  

 

По т. 4 от дневния ред  

Председателят на АВиК съобщи, че Подробната инвестиционна програма беше 

изпратена на членовете на Асоциацията в законоустановения срок в ПОДАВК, разгледана е от 

общинските съвети. Думата беше дадена на представителите на общините за изказвания.  

 
Думата взе г-н Александър Горчев, кмет на Община Велики Преслав: „Общинският 

съвет ми възложи да гласувам с „въздържал се“ за предложената програма, в това число и за 

инвестициите в Община Велики Преслав. Ще гласувам въздържал се с няколко мотива – това, 

което беше споделено от общинските съветници. Предложената сума за инвестиции на 

територията на Община Велики Преслав за 2018 г. многократно е по-малка от личните 

общински средства вложени в инфраструктурата за 2017 г. и включените в капиталовата 

програма за 2018 г. Вторият мотив e, че заложената инвестиция от 12 000 лв. в озонаторната 

станция за подмяна на ситата не е достатъчна и няма как да се подменят в двата басейна 

ситата, което ще доведе до влошаване на качеството на водата. На трето място, смятаме, че 

изключването на Община Велики Преслав от големия инвестиционен проект, който ще се 

изпълнява при подмяната на довеждащия водопровод, не кореспондира с усилията на Община 

Велики Преслав за подобряване на инфраструктурата за питейна вода и вкарването на такова 

условие за под 10 000 е.ж. е допълнително, което няма да помогне на жителите на Община 

Велики Преслав, при все че, една значителна част от главния водопровод преминава през 

територията на общината. Има и още мотиви, но тези са основните, които се коментираха на 

сесията на общинския съвет. Затова и аз ще гласувам „Въздържал се“ по този проект за 

решение по т. 4“ 
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Думата взе г-н Милен Минчев  – Заместник кмет на Община Каспичан: „Аз също 

искам да кажа няколко думи. Общински съвет Каспичан гласува против, като мотивите са 

същите. Според общинските съветници инвестициите които се планират за 2018 г. са крайно 

недостатъчни за подобряване на ВиК инфраструктурата в Каспичан. При нас има много 

аварии, доста от населите места лятно време са без вода, така че общинските съветници 

гласуваха против и аз ще гласувам с „против“. Ние сме една от общините, която не е в 

„Региони в развитие“, не можем да ползваме и средства от там и само с наши усилия много 

трудно може да се подобри инфраструктурата.“  

Думата взе г-н Боян Тодоров, Заместник кмет на Община Шумен: „Това с което ме 

натовари общинският съвет по т. 4 е да се включи допълнително в инвестиционната програма 

ремонт на компрометирания участък на ул. „Дедеагач“ № 17 и № 19. Ние имаме писмо от ВиК 

дружеството, че не могат да изпълнят този водопровод, общината е взела необходимите мерки 

и има план, как да бъде изпълнен този участък при подобряване на времето. Желанието на 

общинския съвет е да се включи това в инвестиционната програма.“  

Г-н Желев напомни на членовете на Асоциацията, че инвестиционната програма може да 

бъде променена, може да се добавят и коригират обекти, възможно е да се направи 

актуализация. Той даде думата на г-н Красимир Марков, управител на „В и К -Шумен“ ООД 

да вземе отношение по направените изказвания.  

Думата взе г-н Красимир Марков, управител на „В и К - Шумен“ ООД. Г-н Марков 

напомни, че още на предишното заседание на АВиК е предоставил проект на инвестиционна 

програма, с който собствениците да се запознаят. В началото на януари той като управител, 

заедно със служители на дружеството са провели срещи във всяка община, за да чуят 

предложенията на собствениците. Управителят на „В и К - Шумен“ посочи, че при 

изготвянето на програмата са взети предвид задълженията на оператора като експлоатационно 

дружество, изискванията на КЕВР и задълженията по Договора с Асоциацията. Финансовата 

рамка е ограничена, включването на нов обект може да стана за сметка на друг, който ще 

трябва да бъде изпълнен през следващата година. За обекта на „Поройна“, със съвместни 

действия с общината, ВиК Оператора ще се включи в изпълнението на обекта. Към момента 

програмата трябва да остане непроменена, а в последствие експлоатационното дружество да 

се включи в отстраняването на аварията на „Поройна“.   

Думата взе г-н Боян Тодоров – Заместник кмет на Община Шумен, който предложи 

обектът на „Поройна“ да се включи в инвестиционната програма, въпреки че не се знае 

стойността за изпълнение. Ако е възможно обекта да бъде изпълнен и от резерви или Община 

Шумен да бъде компенсирана с тази сума.  

Г-н Желев посочи, че предоставените мандати са за тази инвестиционна програма. Още 

повече, че не се знае стойността на предлагания обект. Председателят предложи в следващо 

заседание на Асоциацията този обект да бъде включен в инвестиционната програма, която да 

бъде актуализирана.  

Думата взе г-н Александър Горчев – кмет на Община Велики Преслав, който 

предложи следващия път решенията на общото събрание да се гласуват първо от общините 

членове и след това да има одобряване от МРРБ.  

Г-н Желев разясни, че процедурата не допуска подобни предварителни гласувания. По 

отношение на инвестиционната програма за 2018 г., председателят напомни, че проект на 

програмата беше предоставен на общините на извънредното заседание на АВиК през 

декември, като г-н Марков след това е провел срещи с общинските администрации, за да 

получи и становищата на общините. Поради това, общините са имали достатъчно време и 

възможности да правят предложения за включване на предложенията си в програмата.  

 

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред:  



 

Административен адрес на асоциацията: 

9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30 

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

www.oblastshumen.government.bg 
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         „ЗА“       „ ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

Държавата           За   

Община Шумен           За   

Община Нови пазар           За   

Община Велики Преслав            Въздържал се 

Община Каспичан           Против  

Община Върбица           За   

Община Никола Козлево           За   

 
С 80,74 % „за“, 2,87 % „против“ и 4,82% „въздържал се“ от гласовете в Общото 

събрание на Асоциацията, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 и чл. 198в, ал. 9 от Закона за 

водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен Асоциация по В и К - Шумен прие:  

 

Решение № 4  

Общото събрание на Асоциация по В и К – Шумен приема Подробна инвестиционна програма 

за 2018 г., изготвена от „В и К – Шумен“ ООД.  

  

По т. 5 от дневния ред  

 

В т. Разни Председателят на Асоциацията напомни, че е информирал общините от 

необходимостта да назначат комисии, които да проследяват извършването на инвестициите 

през годината. Г-н Желев съобщи, че все още 3 общини не са назначили комисии, а вече има 

приета Подробна инвестиционна програма.  

 

Поради изчерпване на точките от дневния ред, в 14:35ч. Председателят закри редовното 

заседание на Асоциация по ВиК - Шумен. 

 

 

 

 

 

 

СТЕФАН ЖЕЛЕВ  (П) 

Председател на Асоциацията по В и К              

на обособената територия,  

обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД 

 

 

 

 

Преброител и протоколист: (П) 

Евгения Манова   

Главен секретар в АВиК – Шумен  

  

 

 

 
 


