
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
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П Р О Т О К ОЛ  № 1 

от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, 

проведено на 13.02.2019 г.  

 
Днес, 13.02.2019 г. (сряда) от 14.00 часа, в Зала №  2, ет. II 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. 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/ 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. 

№ 26-06-1/6 от 09.01.2019 г., при следния обявен с поканата  

 

Дневен ред: 

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.  

 

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-02-14-138/13.02.2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

и Пълномощно № 26-00-478/30.01.2019 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, съгласно Решение № 988 по Протокол 

№ 40/31.01.2019 г. 

2.2. За Община Нови пазар с право на глас 6.08 % от гласовете в ОС: 

Г-н Ангел Куцаров – Председател на Общински съвет Нови пазар, съгласно Решение № 

628 по Протокол № 52/25.01.2019 г. на Общински съвет Нови пазар; 



 

 
 

2.3. За Община Каолиново с право на глас 4.35 % от гласовете в ОС: 

Г-н Билгин Мюмюнов – Заместник-кмет на Община Каолиново,  съгласно Решение № 441 

по Протокол № 41 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Каолиново.   

2.4. За Община Велики Преслав с право на глас 4.82 % от гласовете в ОС: 

Г-н Димо Бодуров – Заместник-кмет на Община Велики Преслав,  съгласно Решение № 

612 по Протокол № 54/22.01.2019 г. Решение № 139 по Протокол № 12/19.07.2016 г. на 

Общински съвет – Велики Преслав;  

2.5. За Община Върбица с право на глас 3,74 % от гласовете в ОС: 

Г-н Бейсим Мустафа – Заместник-кмет на Община Върбица,  съгласно Решение № 6 по 

Протокол № 1/31.01.2019 г. на Общински съвет – Върбица.  

2.6. За Община Хитрино с право на глас 2.24 % от гласовете в ОС: 

Г-н Ахмед Ахмед – Заместник-кмет на Община Хитрино, съгласно Решение № 116 по 

Протокол № 7/23.06.2017 г. на Общински съвет – Хитрино.  

2.7. За Община Никола Козлево с право на глас 2.20 % от гласовете в ОС: 

Г-н Иван Иванов – Заместник-кмет на Община Никола Козлево,  съгласно Решение № 4 по 

Протокол № 1/31.01.2019 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 на АВиК– Шумен.  

Присъстват и представители на местните медии.  

На заседанието не присъстват представители на следните членове на АВиК: 

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

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

3. Община Каспичан, с право на глас 2, 87 от гласовете в ОС.  

В списъка на присъстващите са регистрирани представители на членове на Асоциацията 

с право на глас 92,15% 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 извънредното 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, като напомни на присъстващите, че поводът за свикването на 

извънредното заседание на Асоциацията е Решение 962 от 20.12.2018 г. на Общински съвет 

Шумен и последвалата среща с представителите на общините в област Шумен от 04 януари 

2019 г. където беше обсъдено насрочване на заседание на АВиК-Шумен.   

 Проф. Желев 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. Проф. 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 съобщи на присъстващите, че съгласно Решението на 

Общински съвет Шумен и след проведената среща на 04.01.2019 г. е сформирал временна 

работна група с конкретно поставени задачи: да се изготви анализ на изпълнението на 

Инвестиционната програма към Договора и анализ на самия Договор, с конкретни изменения с 



 

 
 

които 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 е изготвила доклада в срок, в който да може да бъде предоставен на общинските съвети 

преди заседанията, за да може общинските съветници да се запознат с доклада.  

Проф. Желев съобщи на присъстващите, че от Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството са изпратили решението за мандат непосредствено преди 

заседанието и прочете на присъстващите предоставения мандат по т. 1 от дневния ред.  

Представителите на членовете на АВиК-Шумен гласуваха, както следва:   

 

         „ЗА“       „ ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

Държавата                      Против  

Община Шумен           За   

Община Нови пазар           За   

Община Велики Преслав           За   

Община Каолиново           За   

Община Върбица           За   

Община Хитрино           За   

Община Никола Козлево           За   

 

С 57,15 % „за“  и 35 % „против“ от гласовете в Общото събрание на Асоциацията, на 

основание чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, предложението за решение по т. 1 от дневния 

ред не беше прието.  

 
По т. 2 от дневния ред   

Областният управител прочете на присъстващите предоставения мандат от министъра 

на регионалното развитие и благоустройството по т. 2 от дневния ред. Кметът на Община 

Шумен, г-н Любомир Христов предложи на председателя въпреки това, предложение да бъде 

изпратено. Проф. Желев отговори, че такова предложение ще бъде отправено, просто няма да 

бъде като решение на Общото събрание на Асоциацията. Представителите на общините 

подкрепиха това решение, като предложиха да бъдат приложени решенията на общинските 

съвети, дори и на тези, които не присъстват, за да се види мнението на общинските съветници, 

което е подкрепено и от мнението на кметовете.  

 

         „ЗА“       „ ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

Държавата                      Против  

Община Шумен           За   

Община Нови пазар           За   

Община Велики Преслав           За   

Община Каолиново           За   

Община Върбица           За   

Община Хитрино           За   

Община Никола Козлево           За   

 
С 57,15 % „за“ и 35% „против“ от гласовете в Общото събрание на Асоциацията, на 

основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК и чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, предложението за 

решение по т. 2 не беше прието.  

 

 

 



 

 
 

 

По т. 3 от дневния ред  

 

Проф. Желев съобщи на присъстващите, че тази точка е включена в дневния ред за да 

може да се поиска промяна на методиката за образуване на цените на ВиК услугите. Според 

Председателя Наредбата за образуване на цените на ВиК услугите не е справедлива, като 

начинът по който са определени коефициентите във формулите поставя в неизгодно 

положение потребителите на ВиК услуги, като пренебрегва ефективността на дружеството и 

не дава възможност цената да бъде коригирана в големи времеви периоди.  

Г-н Димо Бодуров, зам. кмет на Община Велики Преслав поиска да бъде направено 

уточнение, като бъде изписано в предложението „вода за питейно-битови нужди“, за да не се 

получи объркване и предложението да се тълкува по различен начин. Общински съвет Велики 

Преслав се е обединил около това становище на заседанието си и поради тази причина зам. 

кмета прави това предложение. Председателят на АВиК отговори, че е формулирано 

„доставяне вода на потребителите“, защото така е записано в Наредбата, но от предложението, 

което ще бъде отправено до КЕВР, ще бъде посочено ясно, че касае водата за питейно-битови 

нужди.  

 

 

         „ЗА“       „ ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

Държавата                      Против  

Община Шумен           За   

Община Нови пазар           За   

Община Велики Преслав           За   

Община Каолиново           За   

Община Върбица           За   

Община Хитрино           За   

Община Никола Козлево           За   
 

С 57,15 % „за“ и 35% „против“ от гласовете в Общото събрание на Асоциацията, на 

основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК и чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, предложението за 

решение по т. 2 не беше прието.  

 

По т. 4 от дневния ред - Разни 

 

Кметът на Община Шумен отправи въпрос към управителя на „ВиК-Шумен“ ООД на 

какъв етап е обществената поръчка за пречиствателната станция за питейни води за гр. Шумен  

и дали скоро ще бъде пусната обществената поръчка за довеждащия водопровод от яз. Тича. 

Г-н Марков отговори, че обществената поръчка за ПСПВ е публикувана в АОП на 18 януари, 

след което тече срок от 45 дни в които кандидатите могат да отправят предложения за 

строителството. За съфинансираното се водят срещи и се предоставя счетоводна информация 

за Европейската банка за възстановяване и развитие, това са оперативни неща по работата от 

този процес. Областният управител на Шумен отправи въпрос към Управителя на ВиК за 

етапа, до който е процедурата по подробния устройствен план на довеждащия водопровод. Г-н 

Марков отговори, че след срещата в Областна администрация преди две седмици, се очаква 

утре (14 февруари) становище от Басейнова дирекция Варна за точките на преминаване на 

водопровода през водни обекти. По отношение на съгласувателното становище от 

Министерство на културата, г-н Марков заяви, че според него собственика на съоръженията и 

консултантите трябва да знаят по-добре от него как се движат преписките.      

Областният управител заяви, че въпреки неприетите решения, в придружителното 

писмо с което ще бъде изпратен протокола от заседанието на МРРБ, той ще изложи всички 



 

 
 

свои мотиви и съображения за настоящото заседание на Асоциацията, ще приложи решенията 

на общинските съвети и ще изрази позицията на местната власт относно действащия към 

момента Договор с „ВиК-Шумен“ ООД, неизпълнението на инвестициите и високата цена на 

водата в област Шумен.  

Областният управител информира Общото събрание и управителя на „ВиК-Шумен“ 

ООД , че в пълномощно № 26-00-478/30.01.2019 г. Министърът на околната среда и водите 

препоръчва да бъде обсъдена възможността за използване на неинвестираните средства от 

инвестиционната програма за повишаване на степента на съответствие на агломерациите в 

обособената територия Шумен с изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно 

пречистването на отпадъчните води от населени места /Директивата/. Предвид разработените 

регионални прединвестиционни проучвания за обособената територия, обслужвана от „ВиК-

Шумен“ ООД  и осигуреното финансиране за постигане на съответствие с директивите в 

областта на водите за агломерации с над 10000 е.ж., министърът на околната среда о водите 

счита, че е целесъобразно при изготвяне на инвестиционните програми на ВиК оператора 

неинвестираните в предходните години средства да бъдат насочени към постигане на 

съответствие с Директивата. За доиграждане на канализация и осигуряване на пречистване на 

отпадъчните води за агломерации от 2000 до 10000 е.ж. в обособената територия не е 

осигурено финансиране. Дейностите са заложени и в плана за управление на речните басейни 

в Черноморски район за периода 2016-2021 г. /ПУРБ/, приет с Решение № 1107/29.12.2016 г/ 

на Министерски съвет на Република България. В програмата от мерки към ПУРБ е предвидена 

мярка: „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените 

места“ с код UW_2_5, с предвидени действия за изпълнение на мярката за конкретни населени 

места от 2000 до 10000 е.ж., за които трябва да бъде постигнато съответствие с Директивата:  

- Доизграждане на канализация и изграждане на ПСОВ за гр. Каспичан;  

- Рехабилитация и доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ 

за гр. Смядово;  

- Доизграждане на канализационна мрежа за гр. Велики Преслав.   

 

Думата взе г-н Красимир Марков, управител на „ВиК-Шумен“ ООД. Г-н Марков каза, 

че това не е възможно да се случи с тези средства, парите могат да стигнат само за ограда на 

тези обекти.  

 

Поради изчерпване на дневния ред, в 14:50 извънредното заседание на АВиК-Шумен 

беше закрито.  

 

 

 

 

 

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 в АВиК – Шумен 

 

 


