
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 
  

 

РЕШЕНИЕ № 962 

по протокол № 39 от 20.12.2018 г. 

на заседание на Общинския съвет 
   

ОТНОСНО: Решение № 518 от 20.07.2017 година на Общински съвет 

Шумен за провеждане на извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „В и К Шумен” ООД 

 

/с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

1. Упълномощеният представител на Община Шумен в Асоциацията по 

ВиК да предложи на председателя на асоциацията да свика ново извънредно 

заседание, с оглед разпоредбата на чл. 198 В ал. 6 от Закона за водите, на което да 

бъдат разгледани следните въпроси: 

1.1. Да бъде извършен контрол върху изпълнението на договора с ВиК 

оператора с оглед разпоредбата на чл. 198 В ал. 5 т. 6 от Закона за водите, както и 

контрол върху гласувания от Общински съвет Шумен и Асоциацията по ВиК 

бизнес план за периода 2017 – 2021 година и да се изготви доклад за изпълнението 

и съответно неизпълнението им, който да бъде предоставен на Общинския съвет. 

1.2. Асоциацията по ВиК да направи преценка на цената на услугата 

предоставяне на питейна вода, заложена в бизнес плана за периода 2017 – 2021 

година с оглед решението на Върховния административен съд № 7064 от 

30.05.2018 год., постановено по адм. дело № 4263/2018 год., с което е оставено в 

сила решението на тричленен състав на ВАС за отмяна на заповедта на министъра 

на околната среда и водите за учредяване на санитарно-охранителна зона, както и 

с оглед на констатираните обстоятелства по т.1.1. от тази докладна записка. 

1.3. В случай че Асоциацията по ВиК констатира неизпълнение на поетите 

ангажименти от ВиК оператора и наличие на нови обстоятелства, както са 

посочени по-горе, да внесе мотивирано предложение до КЕВР за намаляване на 

цената на водата в община Шумен. 

2. Във връзка със сравнителния анализ на КЕВР да бъде поискано писмено 

обяснение от „ВиК Шумен“ ООД защо показателите, по които оценките се 

различават, са в това състояние. 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /М. Павлова/ 


