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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
 

от проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ  

председател на Общински съвет Шумен 
 

 

 

ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК-Шумен“ ООД, на 01.03.2019 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Общински съвет Шумен постъпи покана от проф. Стефан Желев - 

Председател на Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК-Шумен“ ООД, с вх. № 61-01-041 от 01.02.2019 г., за провеждане на редовно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 

01.03.2019 г. от 10.00 часа в зала № 2, ет. II, в сградата на Областна администрация 

Шумен. 

В поканата е предложен следния дневен ред за Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК Шумен: 

1. Приемане на Отчет за дейността на Асоциация  по ВиК-Шумен за 2018 г.; 

2. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация  по ВиК-

Шумен за 2018 г.; 

3. Приемане на Бюджет на Асоциация  по ВиК-Шумен за 2019 г.; 

4.  Съгласуване на Подробна инвестиционна програма за 2019 г., изготвена от 

„ВиК-Шумен“ ООД; 

5. Запознаване с предвидените инвестиции за обособена територия Шумен и 

съгласуване на обхвата на изготвените Регионални прединвестиционни  

проучвания за обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, за 

кандидатстване на „ВиК-Шумен“ ООД по процедура чрез директно предоставяне 



на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК 

инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“; 

6. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 

към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в сила от 01.04.2016 г., във връзка с 

кандидатстване на „ВиК-Шумен“ ООД, в качеството му на Оператор, в процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-

I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“; 

7. Даване на принципно съгласие „ВиК-Шумен“ ООД да изтегли заем в 

размер, необходим за съфинансиране на проекта и за покриване на първоначалните 

допустими разходи по същия, както и недопустимите разходи, необходими за 

изпълнението на проекта; 

8. Разни.  

 

По точките от дневния ред са приложени и проекти за решения, които са към 

материалите, изпратени с поканата за участие в Общото събрание.  

Представителят на община Шумен в Асоциацията по ВиК е кметът на 

общината, а при невъзможност е заместник-кметът по „Строителство и екология“, 

определен с решение на Общинския съвет.  

Позицията и мандатът на представителя на общината в заседанието на 

Общото събрание следва да бъдат съгласувани по ред, определен от Общинския 

съвет, съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите. Препис от решението на 

Общински съвет Шумен е необходимо да бъде предоставен най-късно  в деня на 

провеждане на заседанието на Общото събрание на  Асоциацията по ВиК-Шумен, 

преди регистрацията.  

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Шумен да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ: 
 

Общинският съвет оправомощава представителя на Община Шумен в 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК  на обособената територия, обслужвана 

от „ВиК-Шумен“ ООД, да гласува „ЗА“/ „ПРОТИВ“/ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по 

предложените проекти на решение от точките от дневния ред на редовното 

заседание на асоциацията, което ще се проведе на 01.03.2019 г.: 

 

Т. 1. - Приемане  на Отчет за дейността на Асоциация  по ВиК-Шумен за 

2018 г. 

Проект за решение по т. 1: 

Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен приема Годишен отчет за 

дейността на Асоциация по ВиК-Шумен за 2018 г. 



 Т. 2. - Приемане  на Отчет за дейността на Асоциация  по ВиК-Шумен за 

2018 г. 

 Проект за решение по т. 2: 

Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен приема Отчет за 

изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК-Шумен за 2018 г. 

 

Т. 3. - Приемане на Бюджет на Асоциация  по ВиК-Шумен за 2019 г. 

Проект за решение по т. 3: 

Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен приема Бюджет на 

Асоциацията по ВиК-Шумен за 2019 г. 

 

Т. 4. - Съгласуване на Подробна инвестиционна програма за 2019 г., 

изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД. 

Проект за решение по т. 4: 

Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен приема Подробна 

инвестиционна програма за 2019 г., изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД. 

 

Т. 5. - Запознаване с предвидените инвестиции за обособена територия 

Шумен и съгласуване на обхвата на изготвените Регионални прединвестиционни  

проучвания за обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, за 

кандидатстване на „ВиК-Шумен“ ООД по процедура чрез директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК 

инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

Проект за решение по т. 5: 

Общото събрание съгласува обхвата на изготвените Регионални 

прединвестиционни  проучвания за обособената територия, обслужвана от „ВиК-

Шумен“ ООД, за кандидатстване на „ВиК-Шумен“ ООД по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-

I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“. 

 

Т. 6. - Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение  

№ 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в сила от 01.04.2016 г., във връзка с 

кандидатстване на „ВиК-Шумен“ ООД, в качеството му на Оператор, в процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-

I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“. 

Проект за решение по т. 6: 

Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен одобрява Допълнително 

споразумение  № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на  ВиК услуги, в сила от 



01.04.2016 г. и възлага на Председателя на АВиК-Шумен да го подпише от името 

на Асоциацията. 

 

Т. 7. - Даване на принципно съгласие „ВиК-Шумен“ ООД да изтегли заем в 

размер, необходим за съфинансиране на проекта и за покриване на първоначалните 

допустими разходи по същия, както и недопустимите разходи, необходими за 

изпълнението на проекта. 

Проект за решение по т. 7: 

Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен дава принципно съгласие 

„ВиК-Шумен“ ООД да поеме финансови задължения, като започне предварителни 

преговори с финансови институции за отпускане на целеви заем в размер, 

необходим за съфинансиране на предвидените инвестиции за обособената 

територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, за кандидатстване на „ВиК-Шумен“ 

ООД по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и покриване на първоначално допустимите 

разходи по същия, както и за покриване на недопустимите разходи, необходими за 

изпълнението на проекта. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Копие на покана с изх. № 26-06-1/30 от 30.01.2019 г. за провеждане на 

редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК  на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД. 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. д.т.н.  инж. Б. БЕДЖЕВ 

Председател на  
Общински съвет Шумен 


