
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД 

 

ДОКЛАД 

 

на временната експертна работна група, сформирана с Решение АС РД-15-1 от 

09.01.2019 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД във връзка с Решение № 962 от 20.12.2018г. на 

Общински съвет Шумен и насрочено извънредно заседание на Асоциацията на 

13.02.2019 г.   

 

С Решение АС РД-15-1 от 09.01.2019г. на членовете на временната експертна 

работна група бяха поставени следните задачи:  

 1. Изготвяне на анализ на изпълнението на Инвестиционната програма към 

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на ВиК услуги, в сила от 01.04.2016г., за периода 2016-2018 г.  

 2. Изготвяне на анализ на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в сила от 01.04.2016г. с 

конкретни предложения за изменение на Договора, с които изменения членовете на 

АВиК-Шумен да разполагат с ефективни механизми за контрол и санкции при 

неизпълнение на Инвестиционните програми от страна на „ВиК-Шумен“ ООД.  

 

Работната група проведе две заседания. В заседанията взеха участие представители 

на общините членове на АВиК-Шумен и служители на АВиК-Шумен. На първото 

заседание бяха формирани предложения и обсъдени коментарите на експертите в 

работната група. До второто заседание, обсъжданията и становища се извършваха по 

електронен път за повече бързина и оперативност. На второто заседание проекта на 

доклад беше обсъден и докладът беше приет от членовете на работната група.   

 

Договорът за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в сила от 01.04.2016 г. (Договора/ът) е 

сключен между Асоциация по ВиК-Шумен и „ВиК-Шумен“ ООД на основание чл. 198п, 

ал. 1, предложение първо от Закона за водите. На 27.02.2015 г. Общото събрание на 

АВиК-Шумен е взело решение Договорът да бъде сключен със съществуващия оператор 

на ВиК системата в обособената територия. На 08.03.2016г. общото събрание на АВиК 

одобрява текста  на действащия към настоящия момент Договор и упълномощава 

Председателя на АВиК да го подпише. В Договора е посочено, че страните по него се 

стремят към постигане на следните цели:  

1. Подобряване на условията на живот на населението, свързани с услугите по 

водоснабдяване и канализация;  

2. Постигане на европейски стандарти в предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги 

3. Увеличаване на достъпността, надеждността и безопасността на услугите по 

водоснабдяване и канализация;  

4. Опазване на околната среда и водите;  

5. Подновяване, разширение и по подобрение на съществуващата водоснабдителна 

и канализационна мрежа и прилежащите съоръжения в Обособената територия;  

6. Подобряване на качеството и ефективността на водоснабдителните и 

канализационни услуги.   

 

В чл. 3.4 (б) от Договора членовете на АВиК трябва да предприемат за тяхна сметка 

всички действия по отчуждавания и/или възникване и учредяване на сервитути или други 

ограничени вещни права, необходими за изграждането, стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на публичните активи в срок до 3 години от сключването на Договора. 



 

 

Членовете на временната експертна работна група се обединиха около становището, че 

този срок е недостатъчен и предлагат той да бъде удължен с поне една година, за да могат 

собствениците на публичните активи да извършат всички необходими действия.  

В чл. 4.4 (г) е подробно описана процедурата по предоставяне на ВиК оператора на 

новоизградени от АВиК публични активи. След като бъдат спазени процедурите, 

предвидени в действащото право, АВиК изпраща писмено уведомление до Оператора, 

като Оператора има право в 30-дневен срок да възрази мотивирано в писмена форма 

срещу предоставянето на новия актив. Предоставянето на извършените инвестиции в 

публични активи, извършени от Оператора обаче не са посочени като процедура в 

Договора. Работната група се обедини около становището, че е необходимо да се добави 

нова буква към чл. 4.4. или да се предвиди изцяло нов член в който подробно да бъдат 

разписани процедурите по приемане на инвестиции, извършени от ВиК Оператора с 

посочени срокове и необходима документация.   

В чл. 9.3 от Договора е посочено, че Операторът монтира за своя сметка всички 

средства за измерване на водоснабдителните системи, включително на водоизточници на 

вход населени места, на вход/изход основни обекти от системите, вход/изход водомерни 

зони и на СВО с изключение на индивидуалните водомери. Средствата за измерване обаче 

са законово определени като част от ВиК системите, а самите ВиК системи по реда на 

Закона за водите са публична държавна или публична общинска собственост. В този 

смисъл е необходимо в Приложение 8 „Критерии за определяне на инвестициите“ към 

Договора да се допълнят с подробни и конкретни указания, кои разходи се считат за 

извършена от оператора инвестиция. Необходимо е и изрично да се допълни, че за 

инвестициите за които са необходимо строителни книжа и разрешителни, те да бъдат 

набавени от Оператора с цел спазване на действащото законодателство и избягване на 

съмнение.  

В чл. 9.1. „Доставка на стоки и услуги“ буква (в) е посочено, че Оператора писмено 

уведомява АВиК не по-късно от 10 дни преди датата на решението за откриване на всяка 

планирана процедура за възлагане на обществена поръчка, чиято прогнозна стойност 

надвишава 1 000 000 лева без ДДС. Според членовете на временната експертна работна 

група, 10-дневният срок е прекалено малък и следва да бъде удължен на поне 20 работни 

дни.  

В чл. 10 „Отговорност. Гаранция за изпълнение“ от Договора са посочени случаите 

в които АВиК може да налага неустойка за неизпълнение или забава от страна на „ВиК-

Шумен“ ООД. Чл. 10.3 (а) посочва, че ако Операторът не извърши която и да е от 

инвестициите, посочени в Подробната инвестиционна програма … до датата на изтичане 

на съответния Бизнес план, той дължи на АВиК неустойка в размер на 0,1% от стойността 

на неизвършената инвестиция, посочена в Бизнес плана. Предвид лошото състояние на 

ВиК системите и съоръженията и във връзка с постигането на заложените в Договора 

цели, работната група се обедини около становището, че е необходимо неустойка за 

неизпълнени инвестиции да бъде налагана ежегодно като стимул „ВиК-Шумен“ ООД да 

изпълнява в пълен размер инвестициите за съответната година, посочени в Приложение 9 

към Договора. Съгласно Договора, всички суми, получени като неустойки се използват за 

поправяне на вредите, за които са получени, а ако има остатък, то той се използва за 

осъществяване на Инвестиционните програми. Предвид това, необходимо е размерът на 

неустойката от 0,1% да бъде увеличен в пъти.  

В Приложение 2 „Договорни показатели за качество“, т. 1 „Неотчетени водни 

количества“ -  процентите на Целевото ниво по години от Договора да бъде изменено 

съответно: За Година 5 базовата стойност на загубите на вода да бъде минус 4%, Година 

10 да бъде минус 9% и Година 15 стойността на загубите на вода да бъде 50%. В този 

смисъл, на петата година от Договора, Операторът да намали загубите на вода в сравнение 

с 2014г. с 4% и  да сведе загубите на вода до 65%. На десетата година от Договора 

загубите да намалеят с 9% в сравнение с 2014 г. и да бъдат сведени до 60%. На 

петнадесетата година от Договора загубите на вода да бъдат сведени до 50%. В т. 3 

“Ефективност на търговското измерване“ 80% от всички СВО-та да бъдат оборудвани с 



 

 

водомери в срок на метрологична годност, а на шестата година от Договора – 90%. Сто 

процента от сградните водопроводни отклонения с измерена консумация над 100м3 още 

на четвъртата година от Договора да бъдат в срок на метрологична годност, за да може да 

бъдат предотвратени кражбите на водни количества. Необходимостта от тези корекции в 

договорните показатели за качество отново е обвързана с постигане на заложените в 

Договора цели.   

 

 

Анализ на извършените от „ВиК-Шумен“ ООД инвестиции в публични 

активи за периода 2016-2018 г. 

 

 С подписването на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, на ВиК Оператора се 

предоставя изключителното право да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системите 

и съоръженията публична собственост в Обособена територия Шумен. Това право не е 

безвъзмездно, неговата цена е поетия ангажимент от Оператора за бъдещи инвестиции във 

връзка с рехабилитация и реконструкция на съществуващата ВиК инфраструктура и/или 

изграждане на нова такава.  

В Приложение 9 „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестиции“ към 

Договора са посочени по години инвестициите, които „ВиК-Шумен“ ООД трябва да 

извършва в публични активи. Стойността на тези инвестиции е с цел да се гарантират 

целите, заложени в Договора и показателите за качество на ВиК услугите на обособена 

територия Шумен.   

За 2016 г. в Инвестиционната програма към Договора са заложени инвестиции в 

общ размер 470 000 лв. Извършените инвестиции от страна на ВиК оператора в публични 

активи е 157 863, 82 лв. като между собственици са разпределени както следва:  

общ. 

Шумен

общ. Нови 

Пазар

общ. 

Велики 

Преслав

общ. 

Каолиново

общ. 

Върбица

общ. 

Каспичан
общ. Венец

общ. 

Смядово

общ. 

Хитрино

общ. 

Никола 

Козлево

ПДС - 

ШУМЕН

53231,68 9598,12 7609,04 6867,08 5904,11 4530,69 4057,10 3804,52 3536,15 3473,00 55252,34  
 

Размерът на неизпълнените инвестиции за 2016 г. е 312 136,18 лева, което се явява 

приблизително 66% неизпълнение.  

 

За 2017 г. в Инвестиционната програма към Договора са заложени инвестиции в 

общ размер 535 000 лв. Извършените инвестиции от страна на ВиК оператора в публични 

активи са в размер на 314 064,72 лв. като между собственици са разпределени както 

следва:  

общ. 

Шумен

общ. Нови 

Пазар

общ. 

Велики 

Преслав

общ. 

Каолиново

общ. 

Върбица

общ. 

Каспичан
общ. Венец

общ. 

Смядово

общ. 

Хитрино

общ. 

Никола 

Козлево

ПДС - 

ШУМЕН

131500,78 15371,62 57205,87 13025,42 1576,66 30799,92 1338,21 30492,12 11373,45 14319,65 7061,02  
 

Размерът на неизпълнените инвестиции за 2017 г. е 220 935,28 лева, което се явява 

приблизително 41% неизпълнение. 

 

За 2018 г. в Инвестиционната програма към Договора са заложени инвестиции в 

общ размер 604 000 лв. Извършените инвестиции от страна на ВиК оператора в публични 



 

 

активи са в размер на 409 678,99 лв., като между собственици са разпределени както 

следва:  

 

общ. 

Шумен

общ. Нови 

Пазар

общ. 

Велики 

Преслав

общ. 

Каолиново

общ. 

Върбица

общ. 

Каспичан
общ. Венец

общ. 

Смядово

общ. 

Хитрино

общ. 

Никола 

Козлево

ПДС - 

ШУМЕН

44678,53 22424,79 13979,94 59204,92 31377,42 35700,81 12704,13 38614,93 4913,82 30846,10 115233,60  
 

Размерът на неизпълнените инвестиции за 2018 г. е 194 321,01, което се явява близо 32% 

неизпълнение.  

Видно е, че Операторът не изпълнява в пълен размер предвидените по години 

инвестиции. В случай, че ВиК Операторът не успее да реализира задължителното ниво на 

инвестициите за дадена година, то разликата може да бъде компенсирана през следващите 

години. Задължително е за 15 годишния срок на Договора да се реализира общия размер 

на задължителното ниво на инвестиции. За периода 2017-2018 г. ВиК оператора не е 

предвидил инвестиции, които да компенсират неизпълнената част от 2016, съответно през 

2018 г. не е изпълнил инвестиции, които да компенсират неизпълнените през 2016г. и 

2017 г. Към 2019 г. общата сума на неизпълнените инвестиции за периода 2016-2018г. е 

727 392,47 лв. при заложени за първите три години от Договора в Инвестиционната 

програма инвестиции от 1 609 000 лева.  

Уведомленията, които операторът трябва да изпраща преди започване на 

инвестицията, за да може публичният собственик в реално време да проследи 

извършването ѝ, се получават в общините със закъснение, често без посочена дата. „ВиК-

Шумен“ ООД извършва инвестиции в публични активи без да спазва разпоредби от 

Закона за устройство на територията, без необходимите разрешения за разкопаване и 

протоколи за възстановени настилки и други изискуеми от действащото законодателство 

книжа.  

Необходимо е Комисията за енергийно и водно регулиране да обърне сериозно 

внимание на неизпълнението на инвестиции от страна на Оператора. Неизпълнението на 

инвестиции не позволява да бъдат достигнати целите в Договора и по конкретно 

подобряване на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги. 

 

 

Неразделна част от настоящия Доклад са Приложение 2, Приложение 8, Приложение 9 от 

Договора.  

 

 

Изготвил доклада: Евгения Манова – Главен секретар на АВиК-Шумен.  

 

1. Евгения Манова – Главен секретар в Асоциация по ВиК-Шумен …………. 

2. инж. Йовка Георгиева – Експерт ВиК в Асоциация по ВиК-Шумен ………… 

3. Иван Кавръков – Ст. Юрисконсулт в Община Шумен ………… 

4. Росица Ватева – Ст. Специалист „ИК“ в Община Нови пазар …………. 

5. Методи Иванов – Юрисконсулт Общински съвет Велики Преслав …………. 

6. Тодор Тодоров – Специалист ТСУ ИК в Община Велики Преслав…………….  

7. Билгин Мюмюнов – Зам. кмет на Община Каолиново …………… 

8. Михаела Георгиева – Юрисконсулт в Община Хитрино ………… 

9. Левент Ахмедов – Юрисконсулт в Община Венец ……………  

10. Йордан Добрев – Главен специалист „ИКНС“ Община Никола Козлево ………… 

 


