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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,  

 
           Община Шумен е миноритарен собственик в ВиК ООД, гр. Шумен. В 

продължение на години като основен социален проблем в Община Шумен е 

влошеното качество на водата използвана за питейно-битови нужди. Общински 

съвет Шумен в повечето свои заседания има казуси (проблеми) с ВиК оператора и е 

нужно да взема неинформирани решения, което води до подмяна на волята на 

гражданите на Община Шумен. Голяма част от гражданското общество държи всички 

решения да бъдат взети законосъобразно, целесъобразно и най-вече в полза на 

града и обществото. В случаите свързани с ВиК оператора на общинските съветници 

се предоставят материали в последния момент и в повечето случаи материалите са в 

сериозен обем. Предоставянето на материалите от ВиК оператора винаги са строго 

технически и без предварителна подготовка трудно може да се разтълкуват и 

съответно да се вземе информирано решение. Не е допустимо да се поднасят за 

разглеждане материали в обем над 300 страници техническа информация за 

разглеждане от постоянните комисии в рамките на 3 дена. Ако включим, и че почти 

винаги информацията не е пълна става невъзможно да се вземат информирани 

решения. В тази връзка подобни решения са най-малкото нецелесъобразни и в 

ущърб на гражданите на Община Шумен. В предходни две заседания бях внесъл 

подобни докладни за сформиране на временна комисия, но и в двете общинските 

съветници взеха решения, че не е необходимо сформиране поради факта, че вече 

има ресорна комисия, а именно ПК „Икономическа политика, общинска собственост и 

контрол по сделките с общинско имущество“ и ПК “Екология и селско стопанство“. 

Видно от досегашната работа на тези две комисии в редовните и извънредни 

заседания е, че те не успяват да постигнат резултата очакван от обществото, а 

именно да нормализират работата на оператора, действащ на територията на 

Община Шумен, да намерят подход към институционална подкрепа от контролни 

органи относно възникващите съмнения по качество на водата, както и по нейното 

ценообразуване. 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. Необосновано висока цена, некореспондираща  с качеството на 

водата;   

2. Пълно затъмнение относно финансовото състояние на ВиК 

оператора; 

3. Непредоставяне на пълна, ясна и точна информация относно 

състоянието на инфраструктурата след изпълнението на два 

проекта с европейско финансиране и един проект по договор с 

гарантиран резултат; 

4. Липса на яснота при начисляване на амортизации в/у активи, за 

които ВиК оператора няма вещни права; 

5. Липса на яснота в/у бракуваните активи след изпълнението на 

проектите за подобряване на ВиК инфраструктурата; 

6. Пълна неяснота относно повишаване на загубите на вода след 

изпълнението на проектите за подобряване на 

инфраструктурата.  

 
II. Цели, които се поставят: 

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

ценообразуването, възможности за коригиране на цена за 

доставка на вода до справедлива и в съответствие с 

предлаганото качество; 
3.  Търсене на възможности за повишаване качеството на 

предлаганата услуга; 
4.  Възможност за намаляване цената на водата за Община Шумен; 

 
III.  Финансови и други средства: 

 
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 

природни ресурси; 

 



 
 
 

V.  Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
 

 

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

2011/83/ЕС и Директива 98/83/ЕИО 

 

 

 
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 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 
1.  Избира 9-членна  временна комисия за разрешаване на проблемите с 

питейно-битовата вода в Община Шумен. В състава на комисията влизат 

Председателят на  ПК „ Икономическа политика, общинска собственост и 

контрол по сделките с общинско имущество“ и Председателят ПК “Екология и 

селско стопанство“ и 7 (седем) общински съветници по избор. 
2.  Избира членове на временната комисия за разрешаване на проблемите с 

питейно-битовата вода в Община Шумен както следва: 

 

 
1.  …………………………………………… 
2.  …………………………………………… 
3.  …………………………………………… 
4.  …………………………………………… 
5.  …………………………………………… 
6.  …………………………………………… 
7.  …………………………………………… 
8.  …………………………………………… 
9.  …………………………………………… 

 
 

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

Вносител: 
Добромир Драев 
Общински съветник при 

Общински съвет Шумен 
гр. Шумен 
14.10.2016 г. 

 


