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ГР.СОФИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
В качеството ми на общински съветник при Общински съвет Шумен, зам. Председател на
постоянната комисия по Екология и селско стопанство получих множество сигнали относно
качеството на питейното-битовата вода, доставяна на потребители от община Шумен.
Граждани на общината ме уведомяват, че не са съгласни с ценообразуването за регулираната
услуга - доставка на питейно-битова вода до техните домове, както и че цената не отговаря на
предлаганото качество. С решение на Общински съвет Шумен, Бизнес плана на ВиК оператора
не беше съгласуван и одобрен. Общински съвет Шумен упълномощи и Кмета на Община
Шумен да гласува с „ПРОТИВ” на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – област Шумен в
частта му за одобрение и съгласуване на Бизнес плана на ВиК оператора. След направен анализ
от мой екип на бизнес плана - предложен за съгласуване, както и по отношение на сигналите,
стигнах до следните изводи:
1. Язовир „Тича” като повърхностен водоизточник за доставка на вода за нуждите на
област Шумен няма изградена и утвърдена санитарно-охранителна зона (СОЗ)
съгласно Наредба No 3 / 16 окт. 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и
около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди. § 4 от Преходни и Заключителни
разпоредби дава възможност да се преведе към изискванията на тази наредба в
срок от 10 години. И към този момент язовир „Тича” няма изградена и утвърдена
СОЗ.
2. В голям период от календарната година (приблизително 6 месеца) според данни на
РЗИ Шумен, водата доставена на потребителите е с завишен и извън нормите
показател мътност.
3. Съгласно доклад на КЕВР загубите на питейна вода надвишават 80 %, което не е
допустимо с оглед извършени два проекта разплатени с европейски средства,
имащи за цел да рехабилитират водопреносната мрежа на ВиК оператора.
4. При направен анализ на счетоводните баланси на дружеството се достига до
извода, че то има сериозни финансови инструменти и възможности. Особено през
2013 година, когато дружеството е реализирало печалба и е показало сериозна
устойчивост и финансова стабилност.

Като представител на Общински съвет Шумен и на основание на чл. 33 (2) от
Закона за местното самоуправление и месната администрация, искам да ми
предоставите информация относно дата и час за провеждане на общество обсъждане
по всички въпроси свързани с ВиК Шумен. Да бъда уведомяван своевременно по емаил и/или телефон за открити и закрити заседания на КЕВР във връзка с дейността
на ВиК оператора, работещ на територията на Община Шумен. Да се вземе в предвид,
че участието ми в тези заседания е наложително поради високия обществен интерес
и е във връзка с изпълненията на функциите ми като общински съветник.

С Уважение
Добромир Драев
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