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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 
 

 
Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  

от 
Ася Аспарухова -председател на Общински съвет Шумен 

 
 
 

ОТНОСНО: Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото 
събрание на Асоциация  по водоснабдяване и канализация  на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация-Шумен“ ООД, на 10.05.2022 г. 

 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
В Общинския съвет постъпи покана с изх. № 26-06-2/63 от 11.04.2022 г. за 

свикване на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на 
Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ 
ООД. С писмо с вх. № ЕО-Ш-802 от 11.04.2022 г., д-р Владимир Йолов - 
председател на АВиК, ни уведомява, че на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за 
водите /ЗВ/ и чл. 10, ал. 1 от  Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/ свиква Общото 
събрание и определя дата 10.05.2022 г., от 10.30 часа  в сградата на Областна 
администрация - гр. Шумен. 

Предложеният дневен ред на заседанието е следния: 
1. Приемане на бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - 
Шумен“ ООД за 2022 г.; 

2. Приемане отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК - Шумен“ ООД за 2021 г.; 

3. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК - Шумен“ ООД за 2021 г.; 

4. Одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2022 г., изготвена 
от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД. 

В поканата за Общото събрание са посочени и проектите за решение по 
точките от дневния ред. 



Съгласно изискването на чл. 10, ал. 5, т. 7 от Правилника, е определена 
резервна дата 17.05.2022 г. /вторник/ от 10.30 часа за провеждане на 
заседанието, без промяна на дневния ред, за която са валидни мандатите, 
предоставени на членовете на Асоциацията за първоначално обявената дата. 

Позицията и мандатът на представителя на общината за всяко заседание на 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК следва да са съгласувани по ред, 
определен от Общинския съвет, съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите. На 
основание чл. 198е, ал. 3 от същия закон, представителя на община Шумен в 
Асоциацията по ВиК е кмета на общината. При невъзможност той да участва, на 
Общото събрание присъства заместник-кметът по „Строителство и екология“, 
определен с решение на Общинския съвет.  

Съгласно чл. 14, ал. 4 от ПОДАВиК, ако представител на община получи 
мандат да гласува „против“ или „въздържал се“ по някои въпроси от дневния 
ред, следва да се представи писмено становище за това решение. 

Решението на Общински съвет Шумен е необходимо да бъде предоставено 
в срок до 09.05.2022 г. /понеделник/, за събранието с обявена дата 10.05.2022 г. 
или  до 16.05.2022 г. /понеделник/, за събранието с обявена резервна дата 
17.05.2022 г. по един от следните начини: чрез системата за електронен обмен на 
документи на Областна администрация Шумен или на електронната поща на 
асоциацията. Решението следва да е подписано с електронен подпис или да е 
сканирано на подписан на хартия документ.  

  
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да вземе 

следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Общинският съвет оправомощава представителя на Община Шумен в 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ 
ООД, да гласува по предложените  проекти за решение по точките от дневния 
ред на Общото събрание, което ще се проведе на 10.05.2022 г., както следва: 

Т. 1. - Приемане на бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация - Шумен“ ООД за 2022 г. 

Проект за решение по т. 1: 
На осн. чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ, във вр. с чл. 21, ал. 1, вр. чл. 9, ал. 2 от 

ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - 
Шумен“ ООД ПРИЕМА бюджета на Асоциацията за 2022 г. - представителят на 
Община Шумен в Асоциацията по ВиК да гласува ……………………… 

Т. 2. - Приемане отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Шумен“ ООД за 2021 г. 

Проект за решение по т. 2: 
На осн. чл. 26, ал. 3, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание 

на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 



обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД ПРИЕМА 
отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2021 г. - представителят 
на Община Шумен в Асоциацията по ВиК да гласува ……………………… 

 
Т. 3. - Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Шумен“ ООД за 2021 г. 
Проект за решение по т. 3: 
На осн. чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, 

Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - 
Шумен“ ООД ПРИЕМА годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2021 г. 
- представителят на Община Шумен в Асоциацията по ВиК да гласува 
……………………… 

 
Т. 4. - Одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2022 г., 

изготвена от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД. 
Проект за решение по т. 4: 
На осн. чл. 33а от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД ОДОБРЯВА Подробна 
инвестиционна програма за 2022 г., изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД - 
представителят на Община Шумен в Асоциацията по ВиК да гласува 
……………………… 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Покана с изх. № 26-06-2/63 от 11.04.2022 г. за свикване на редовно 

неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация  на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД; 

2. Бюджет за 2022 г. на Асоциация  по  ВиК  на обособената територия-
Шумен,  обслужвана  от  ВиК ООД гр. Шумен; 

3. Разпределение на гласовете и вноските за Бюджет 2022 г.; 
4. Отчет за изпълнение на бюджет за 2021 година на Асоциация по ВиК 

на обособената територия - Шумен;  
5. Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за 2021 година на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация-Шумен“ ООД; 

6. Годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „ВиК - Шумен“ ООД, гр. Шумен през 2021 година; 

7. Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК 
системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост 
през 2022 г., които гарантират разпределението на задължителното ниво на 
инвестициите по сключения договор с АВиК и оператора „ВиК - Шумен“ ООД 
гр. Шумен. 



 
 
 

 
 

Ася Аспарухова 
Председател на  
Общински съвет Шумен 


