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ДО 

Г-ЖА АСЯ АСПАРУХОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

  

 

 

17.05.2021 г. 

гр. Шумен 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  

от ДОБРОМИР ДРАЕВ 

общински съветник  

към Общински съвет Шумен, 

Председател на група “За Шумен”  

 

 

 

ОТНОСНО: ИЗБОР НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ 

  

 

УВАЖАЕМA Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение No БП-Ц-15 / 25.09.2017 Комисията за енергийно и водно регулиране одобри Бизнес 

план 2017-2021 г.  за развитие на дейността на „ВиК - Шумен“ ООД - гр. Шумен. Видно от Бизнес плана 

и Решението на Държавната комисия следващият Бизнес план следва да бъде предложен за одобрение 

през 2021 година. От друга страна, Асоциацията по ВиК – Шумен, след решение на Общински съвет 

Шумен, подписва договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, който влиза в сила от 

01.04.2016 г.   

С Писмо No 26-6-21/74 – 08.04.21 г. Председателят на АВиК - Шумен надълго и нашироко описва 

своите задължения и тези на АВиК - Шумен спрямо работата на „ВиК - Шумен“ ООД като оператор. От 

писмото става ясно, че Председателят Желев е напълно наясно с разпоредбите на чл. 8 от Договора, а 

именно нуждата от решение на АВиК - Шумен по отношение използването на финансови инструменти 

от оператора – банкови заеми, финансови помощи, вътрешни задължения и др.  

От Писмо от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД  до мен става ясно, че търговското дружество  „ВиК -  

Шумен“ ООД – гр. Шумен е получило в рамките на 4 месеца приблизително 12.5 милиона лева, като не 

става ясно в детайли за какво ще бъдат изхарчени и/или вече са изхарчени тези средства. От друга 

страна се предвижда дружеството да изтегли малко над 26 милиона лв. допълнителни заеми за да 

осъществи проекта на стойност 126 милиона лева.  
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УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Общинският съвет е най-висшата форма на местно самоуправление и законодателят е 

предвидил общинските съвети да вземат решение като политически орган в полза на обществото на 

съответната община. Макар и отговорността да е ясно изразена, считам, че като отговорни граждани и 

избрани членове на Общински съвет е нужно да вземаме обосновани решения на база на експертни 

становища. Видно от приложенията към тази докладна, макар и напълно да е наясно със своите 

задължения, Председателят на АВиК - Шумен Стефан Желев, не е свикал заседание на Асоциацията и 

не е подложил на гласуване получаването на огромни суми от търговското дружество „ВиК – 

Шумен“ ООД – гр. Шумен. Считам, че подобни суми следва да се получават като заем след внимателно 

проучване на самото дружество и на неговата възможност да ги обслужва. Изключително е важно 

обществото да е наясно със случващото се във водния сектор в Шумен, както и общинските съветници 

да вземат информирани решения в тази връзка. Изключително опасно и несериозно звучи „ВиК - 

Шумен ООД“ – гр. Шумен да получава суми свръх възможностите без да бъде изготвена най-малкото 

оздравителна програма след като години наред финансовите отчети показват тежка финансова криза 

в търговското дружество. Считам, че след като Председателят на АВиК - Шумен е нарушил Договора и 

не е контролирал и не е информирал Общински съвет Шумен за наличието на нужда на подобни 

средства и дружеството, на своя глава, без решение на Общински съвет, взема заеми, следва да се 

направи ревизия на дейността на АВиК - Шумен по отношение на изпълнението на Договора и 

задължителни нива по него. Задължително следва да се направи и анализ на работата на „ВиК – 

Шумен“ ООД по отношение на предстоящото одобрение на нов Бизнес план за развитие на дейността. 

В тази връзка, предлагам да бъде избрана временна комисия към Общински съвет Шумен с широко 

политическо представителство, най-малко от по 1 човек от всички политически сили/групи, 

представляващи избирателите на Община Шумен.  

На основание чл.33 (1) т.2 от ЗМСМА във връзка с чл.29 (2) и чл.30 (2) т.1 и т.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет предлагам следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1. Избира Временна комисия за ревизия и анализ на работата на АВиК - Шумен и „ВиК – Шумен“ ООД – 

гр. Шумен  в  следния състав: 

_______________________________________________; 

_______________________________________________; 

_______________________________________________; 

_______________________________________________; 

_______________________________________________; 

_______________________________________________; 

_______________________________________________;  
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2. Избира Председател на Комисията: 

 

_______________________________________________; 

 

3. Мандат на дейността на комисията – 4 месеца от дата на избирането ѝ; 

4. Комисията има следните задачи: 

4.1. Анализ и ревизия  на работата на Асоциацията по ВиК - Шумен по отношение на Договора; 

4.2. Анализ и ревизия на работата на „ВиК Шумен“ ООД – гр. Шумен по отношение на Договора; 

4.3. Анализ на отношенията на „ВиК Шумен“ ООД – гр. Шумен със потребителите; 

4.4. Изготвяне на доклад за дейността на комисията и представянето му на Общински съвет Шумен 

и по преценка на комисията на други заинтересувани институции; 

5. Общинска администрация да подпомогне работата на комисията като предостави нужните 

помещения, осигури техническото обезпечаване, както и всичко, необходимо за безпроблемната 

работа на комисията.  

 

За контакти: 

гр. Шумен 

бул. „Славянски“ No 17 

Общински съвет Шумен 

На вниманието на Добромир Драев 

тел. 0878528430 

e-mail: d.draev@gmail.com  

 

 

С УВАЖЕНИЕ,  

 

Добромир Драев  

общински съветник  

към Общински съвет Шумен, 

Председател на група “За Шумен”  

 

 

                                                                 


