
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД 

 

 

ДО 

Г-Н ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

Г-Н ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

Г-Н АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

Г-Н НИДА АХМЕДОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО 

Г-Н МЕРДИН БАЙРЯМ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 

Г-ЖА МИЛЕНА НЕДЕВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 

Г-ЖА НЕХРИБАН АХМЕДОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ 

Г-ЖА ИВАНКА ПЕТРОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО 

Г-Н НУРИДИН ИСМАИЛ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХИТРИНО 

Г-Н ЕШРЕФ РЕДЖЕБ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 

 

КОПИЕ ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В ОБЛАСТ ШУМЕН 

 

ПОКАНА 

 

В качеството си на Председател на Асоциацията по  В и К на обособената територия, 

обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД и на основание чл. 198, ал. 6 от Закона за водите и 

чл. 10, ал. 1, предложение второ от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/ и Решение № 962 по протокол 

№ 39 от 20.12.2018 г. на Общински съвет Шумен, свиквам извънредно заседание на 

Общото събрание на Асоциацията. Заседанието ще се проведе на 12.02.2019г. (вторник) от 

14:00 часа в зала № 2, ет. ІІ, в сградата на Областна администрация – гр. Шумен. 

 

І. Актуално разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциация по В и К – 

Шумен, направено съгласно чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ПОДАВК: 

 

 

№ членове 
брой 

население 

гласове 

в % 

1. Държавата  35.00 



 

 

2. Община Шумен 93 649 33.72 

3. Община Нови пазар 16 879 6.08 

4. Община Велики Преслав 13 382 4.82 

5. Община Каолиново 12 093 4.35 

6. Община Върбица 10 391 3.74 

7. Община Каспичан 7 976 2.87 

8. Община Венец 7 137 2.57 

9. Община Смядово 6 698 2.41 

10. Община Хитрино 6 223 2.24 

11. Община Никола Козлево 6 100 2.20 

Общо население в област Шумен 180 528 100.00 

 

 

ІІ. Дневен ред на заседанието: 

1. Обсъждане и приемане на изготвения доклад от временната работна група, 

сформирана от Председателя на АВиК-Шумен.  

2.  Обсъждане на предложение до Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството за изменение клаузи на Договор АС-10-2 от 08.03.2016 г. за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на ВиК услуги, в сила от 01.04.2016г.; 

3. Обсъждане на предложение до КЕВР за изменение на цената за услугата доставяне 

на вода на потребителите; 

4. Разни.  

 

По т. 1   

След проведена на 04.01.2019 г. работна среща между представители на членовете на 

АВиК беше взето решение Председателя на АВиК-Шумен, на основание чл. 17 от 

ПОДАВК, да сформира временна работна група. На временната работна група са 

поставени конкретни задачи, посочени в решението за сформиране. За резултатите от 

работата си, временната работна група изготвя пълен доклад за дейността си, който се 

предоставя на Общото събрание на АВиК за одобрение.   

 

Предложение за решение по т.1 от дневния ред:  

Общото събрание приема Доклад на временната работна група, назначена с 

Решение № АС-РД-15-1 от 09.01.2019 г.  

 

По т. 2  

  

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред:  

Общото събрание възлага на Председателя на АВиК да изпрати предложение до 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изменение на Договора 

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

предоставяне на ВиК услуги, в сила от 01.04.2016 г.  

 



 

 

По т. 3  

 

Предложение за решение по т. 3 от дневния ред:  

Общото събрание възлага на Председателя на АВиК да изпрати мотивирано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

предложение до Комисията за енергийно и водно регулиране за намаляване цената на 

услугата доставяне на вода до потребителите.  

 

 

На основание чл. 198е ал.3 от Закона за водите, представителят на общината в 

асоциацията по ВиК е кметa на общината, а при невъзможност той да участва, 

общинският съвет определя друг представител.   

Позицията и мандата на представителя на общината за всяко заседание на Общото 

събрание следва да са съгласувани по ред, определен от Общинския съвет съгласно чл. 

198е, ал. 5 от Закона за водите. Препис от взетото решение на съответния общински съвет 

е необходимо да представите пред Председателя на Асоциацията по ВиК – Шумен, най-

късно в деня на провеждане на заседанието на Общото събрание преди регистрацията.  

Съгласно чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от ПОДАВК, настоящата покана се изпраща на 

членовете на асоциацията, както на хартиен носител, така и на официално посочените 

електронни адреси.  

В изпълнение на чл. 10, ал. 6 от ПОДАВК, писмените материали, свързани с дневния 

ред на Общото събрание се изпращат на електронната поща на членовете на Асоциацията 

и се предоставят за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на 

Асоциацията не по-късно от три седмици преди провеждане на общото събрание. 

Писмените материали се публикуват в същия срок и на интернет страницата на Областна 

администрация Шумен – бутон „Асоциация по ВиК“, раздел „Дейност“.  

 

Приложение:  

1. Решение № 962 по протокол № 39 от 20.12.2018 г. на заседание на Общински съвет-

Шумен.  

 

С уважение, 

 

СТЕФАН ЖЕЛЕВ  (П) съгл. ЗЗЛД 

Председател на Асоциация по В и К  

на обособената територия,  

обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД 

 

 

 

 

 

 

 


