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РЕШЕНИЕ № 455 
по протокол № 25 от 29.07.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 
 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание 
на Общото събрание на Асоциация  по ВиК  на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК-
Шумен“ ООД, на 30.07.2021 г. 

 
/по т. 1 - с 34 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”/ 
/по т. 2 - с 35 гласа „за”, без „против” и 3 „въздържали се”/ 

/по т. 3 - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 
 

Общински съвет Шумен 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 извънредното неприсъствено Общо събрание, 
което ще се проведе на 30.07.2021 г., както следва: 

Т. 1. - Съгласуване на Договор за доставка на условно чиста вода № 2/ 
28.03.2021 г. между „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД и 
„Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен.  

Решение по т. 1: 
На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за 

условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на 
водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, 
т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване 
и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация - Шумен” ООД СЪГЛАСУВА Договор за доставка на условно 
чиста вода № 2/28.03.2021г.  между „Водоснабдяване и канализация - 
Шумен“ ООД и „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен - представителят на 
Община Шумен в Асоциацията по ВиК да гласува ПРОТИВ. 

 
Т. 2. - Одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2021 г., 

изготвена от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД.  
Решение по т. 2: 



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 2021 г., изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД - 
представителят на Община Шумен в Асоциацията по ВиК да гласува 
ПРОТИВ. 

 
Т. 3. - Съгласуване на бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и  канализация - Шумен” ООД,  гр. Шумен като  ВиК  
оператор за периода 2022 - 2026 г. 

Решение по т. 3: 
На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание 

на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация- Шумен“ ООД, гр. Шумен  СЪГЛАСУВА 
Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и  канализация - 
Шумен”ООД,  гр. Шумен като  ВиК  оператор за периода 2022 - 2026 г. - 
представителят на Община Шумен в Асоциацията по ВиК да гласува 
ПРОТИВ. 

 
 
 
 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ 
             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /Азад Сренц-Гарабедян/ 


