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Г-Н БЕДЖЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 

 

от Добромир Драев, 

общински съветник при Общински съвет Шумен 

 

 

ОТНОСНО: Избор на временна комисия съгласно чл. 29.2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация град Шумен за решаване на проблемите, свързани с питейно-битовата вода в 

Община Шумен.   

 

 

УВАЖАЕМИ проф. Беджев, 

 

 

В дневния ред на сесията на Общински съвет Шумен от 28 януари 2016 г  по точка 22 

„Избор на временна комисия съгласно чл. 29.2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация град Шумен за решаване на проблемите, свързани с питейно-битовата 

вода в Община Шумен“  не беше взето решение, защото като вносител на докладната записка 

я изтеглих. Мотивите затова бяха, че по време на заседание на ПК „Екология и селско 

стопанство“ след дискусия се стигна до решение, че именно дейността на подобна комисия би 

могла да се поеме от ПК „ЕСС“. За съжаление до този момент ПК ЕСС не е изпълнявала подобни 

функции и не е търсила възможности за решение на проблема с питейната вода в община 

Шумен. Свикването на две извънредни комисии – ПК „Правна и опазване на обществения ред“ 

и ПК “Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско 

имущество“ именно по проблеми, свързани с ВиК оператора без ПК „Екология и селско 

стопанство“ показва, че тя не се счита за комисия, свързана с проблемите на питейната вода.  

 

 

 

Община Шумен се водоснабдява от повърхностен водоизточник - язовир „Тича“, който 

е пуснат през 70-те години в експлоатация като водоизточник за поливни нужди. От тогава до 

момента статута му остава неясен и неконкретен и дава повод за  възникване на много  

въпроси както около него, така и за единствения ВиК оператор – „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД, снабдяващ Общината с вода за „питейно-битови“ нужди. Преди 

повече от 30 години с решение на Министерски съвет язовирът е обявен за комплексен и по 

този начин се дава възможност да бъде използван за питейно-битови нужди. Към момента 

операторът подава вода с условна чистота към крайните си потребители, която не отговаря по 

показател „мътност“ в съответствие на Наредба No 9 на МЗ за качеството на водата, 
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предназначена за питейно-битови цели. В същото време макар и водата да не отговоря по 

параметър „качество“ и се добива от оператора чрез помпажен, смесен (помпажен и 

гравитачен) и гравитачен метод, цената е една и съща за крайния потребител, както и е на 7 

място в България по висока цена. Съвсем е различен проблемът с параметъра за 

непрекъсваемост на доставката на вода. Всеки месец в Община Шумен ВиК операторът спира 

водоподаването на целия град с цел ремонт на главен водопровод. В някои случаи тези 

ремонти продължават до 48 часа и повече. В Същото време в нашата община е изпълнен един 

проект с европейско финансиране по ИСПА и в момента се изпълнява втори проект „Воден 

цикъл“, които би следвало да повишат качеството на подаване на водата и да намалят 

непрекъсваемостта на водоподаване, което обаче не се получава.  В продължение на години 

гражданите на Община Шумен очакват разрешаване на проблемите с ВиК оператора, но видно 

от сегашното състояния нищо не се променя към по-добро. Макар да бяха предприети мерки 

допустими от закона – протести, гражданско неподчинение, подписки, преписки до ОП, ДКВЕР 

(КЕВР), националния омбудсман и т.н. до сега няма видима воля на институциите да разрешат 

този жизнено важен проблем в Общината. Прави силно впечатление, че даже и 

специализирани институции не вземат становище по проблема с водата в Шумен, което 

показва, че макар и проблемът да е много сериозен и от жизненоважно значение за града 

вероятно се закриля от високо ниво на изпълнителната, съдебната и законодателна власт и 

води към вероятни корупционни схеми. Същото така може ясно да се види, че около проблема 

с водата в Община Шумен витае силна конспиративност и по неясни причини всички 

институции отговарят неясно, некатегорично и в по един или друг начин, защитавайки 

интересите на ВиК оператора. Община Шумен е миноритарен собственик с 23 % във ВиК 

оператора, но досега не е реагирала адекватно към проблема, който вече повече от 10 години 

стои на преден план. Във връзка с всичко по-горе искам да предложа на вниманието на 

Общински съвет Шумен следните причини, цели, финансови инструменти, очаквани резултати 

и кореспонденция с европейското законодателство за избор на комисия за решаване на 

проблемите с питейно-битовата вода  както следва: 

 

I. Причини, които налагат избора на временната комисия: 

 

 

1. Влошеното качество на водата, подавана от ВиК оператора повече от 6 

месеца през 2014 г. по показател „мътност“; 

2. Необосновано висока цена за доставка на вода до краен потребител без 

ясна обосновка за това, както и пълна неяснота по начина на добиване 

на вода и причини защо няма различни цени при различните методи; 

3. Непрозрачно управление на компания, в която Община Шумен е 

миноритарен собственик; 

4. Непотърсена отговорност към Управителя на ВиК оператора с ясни 

въпроси и отговори; 

5. Скриване на важни детайли от дейността на дружеството относно 

бъдещи проекти, завишаване на цени за доставка на вода, както и за 

разходване на печалбите от доставка на вода с условна чистота; 

6. Липса на дискусия с гражданите на Община Шумен по жизнено важни 

обществени проблеми; 

 

 

II. Цели, които се поставят: 

 

1. Анализ на моментното състояние на дейността на ВиК оператора; 
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2. Външна експертиза относно качеството на водата, ценообразуването, 

възможности за коригиране на цена за доставка на вода до справедлива 

и в съответствие на предлагането качество; 

3. Търсене на възможности за повишаване качеството на предлаганата 

услуга; 

4. Външна експертиза за възможните решения за построяване на 

пречиствателна станция за питейни води; 

 

 

III. Финансови и други средства: 

 

1. Средствата нужни за постигане на целите на временната комисия да са 

за сметка на бюджета на Общински съвет във връзка с чл. 35 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинска администрация град 

Шумен; 

 

 

IV. Очаквани резултати от прилагането:  

 

1. Повишаване качеството на услугата за крайните потребители; 

2. Постигане на справедлива цена, съобразена с качеството на услугата и 

качеството на водата, използвана за питейно-битови цели; 

3. Постигане на прозрачно управление на компания, опериращата с 

обществени фондове; 

4.  Защита на гражданите на Община Шумен от монополна структура, 

разпределяща един от най-важните за човека природен ресурс; 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

1. Докладната записка е съобразена с Директива 91/308/ЕИО, Директива 

2011/83/ЕС и Директива 98/83/ЕИО 

 

 

В подкрепа на всички написано в тази докладна прикрепям копие на 

извлечение от протокол No 82/ 20.04.2016 г. изготвен от КВЕР относно дейността на ВиК 

Оператора в Община Шумен за 2013/2014 г. 

С оглед на гореизложеното, съгласно чл. 21 (1) т. 1 от Закона за местното 

самоуправление   и местната администрация  и във връзка с чл.29.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация град Шумен, предлагам на Общински съвет Шумен да 

вземе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Избира …… членна  временна комисия за разрешаване на проблемите с питейно -

битовата вода в Община Шумен. 

2. Избира членове на временната комисия за разрешаване на проблемите с питейно-

битовата вода в Община Шумен както следва: 

1. ……………………………………………  

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

4.  

3. Избира за Председател …………………………….…………………………………………………………….. 

   

 

 

 

Гр.Шумен 

13 май 2016 г. 

 

 

Вносител: 
Добромир Драев 
Общински съветник при Общински съвет Шумен 
Тел:+359878528430 
Тел:+359886915300 
e-mail: d.draev@gmail.com 
web : www.съветниците.com 

 
 


