
 

До  

Г-н Беджев 

Председател на Общински съвет Шумен  

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  

 

Относно: Избиране на комисия за анализ и контрол на Договора за стопанисване, поддържане 

и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги  

 

Уважаеми г-н Беджев,  

Общински съвет Шумен предостави чрез Асоциацията по ВиК Шумен на ВиК Шумен 

ООД – гр.Шумен активи за стопанисване, поддържане и експлоатация.  За същото беше 

подписан договор чрез АВиК, в който ясно бяха поети задълженията на двете страни. ВиК 

Шумен ООД – гр.Шумен има задължение да извърши инвестиции в системите и съоръженията 

и за целта е нужно да подготвя всяка година инвестиционна програма, която да изпълнява. 

Досегашните действия на ВиК Шумен по инвестиционната програма показват, че те не достигат 

размера на предвидените инвестиции както за 2016 г. и 2017 г., така и вероятно няма да 

достигнат нивото за 2018 г. Предвид, че инвестиционната програма не е ремонтна и би 

следвало да бъде планирана за целия период на договора и както е предвидено в него, да се 

актуализира при нужда на 5 години, следва ВиК Шумен ООД да са напълно наясно с техните 

намерения занапред и да ги спазват и следват. В одиторския доклад на ВиК Шумен ООД ясно е 

записано, че одиторите намират за неприемливо да не се спазва договора в частта за му за 

инвестиции. От друга страна инвестиционната програма активно участва в предвиденото 

увеличение на цената на услугата „доставка на питейно-битова вода“, разписана в Бизнес 

плана на оператора. След като не се изпълнява предвидената инвестиционна програма, би 

следвало да се изисква от КЕВР регулаторният орган да намали цената на услугата до 

границите на инвестиционната програма.  

 

Считам, че Общински съвет Шумен като най-висиш орган на местното самоуправление 

и като колективна институция, представляваща гражданите на Община Шумен, следва да 

защитава интересите като страна по договора. Нужно е да се направи ревизия на изпълнението 

на договора и да се вземат спешни мерки във връзка с прилагането му.  На основание чл.29  (2) 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация град Шумен предлагам следното  

 

 

 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

I. Избира 7 членна временна комисия с наименование  „Комисия за анализ на работата на ВиК 

Шумен“ в следния  състав:  

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

II. Избира за председател на временната комисия _________________________________. 

 

 

 

С Уважение  

Д.Драев  

Председател на група в Общински съвет Шумен – „За Шумен“ 

 

Гр.Шумен  

16-11-2018 г.  

 

 

  


