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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от Любомир Христов – Кмет на община Шумен 
 
 

ОТНОСНО: Осигуряване на съфинансиране на дейностите по 
извършено обследване и неотложен ремонт на технически съоръжения на 
водовземната кула на язовир „Тича“. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕДЖЕВ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
С писма №№ 08-01-58 от 17.12.2015г., 08-01-58/2 от 22.01.2016г. 

и 08-01-58/7 от 29.02.2016г. на Областен управител на област Шумен сме 
уведомени, че е извършено обследване и ремонт на технически 
съоръжения по водната кула на язовир „Тича“, свързано с мониторинг на 
РЗИ - Шумен на 08.12.2015г. на качествата на питейната вода от различни 
водни нива в язовира.  

Водната кула представлява стоманобетоново съоръжение във 
водната чаша на язовир „Тича“, което посредством отвори разположени в 
тялото на кулата на различни водни хоризонти, осигурява питейна вода за 
общините Шумен, Велики Преслав и Търговище. Ежегодно РЗИ - Шумен 
извършва мониторинг на качествата на питейната вода от различни 
хоризонти, с цел осигуряване на питейна вода от най-подходящият воден 
хоризонт, поради тази причина е от особенна важност изправността на 
таблените затвори и повдигащи механизми на отворите в тялото на водната 
кула. От извършеният мониторинг на РЗИ – Шумен е констатирано 
завишаване на стойностите на показател „мътност“, по тази причина е 



извършен ремонт от „АКВА СИСТЕМС“ АД, за което сме уведомени с 
горе цитираните писма. 

Ремонтът на техническите съоръжения извършен от „АКВА 
СИСТЕМС“  АД гр. Бургас  възлиза на стойност 39 960,00лв. без ДДС и 
47 952,00 с ДДС. С пимо №08-01-58 от 17.12.2015г. Областиният 
управител ни уведомява, че сумата е приета при условия за съфинансиране 
от общините Шумен, Търговище и Велики Преслав и „Напоителни 
системи“ ЕАД, като „Напоителни системи“ ЕАД осигурява сума в размер 
20 000,00лв. с ДДС, а останалата сума в размер на 27 952,00лв. с ДДС се 
предлага да бъде разпределена между общините пропорционално 
съобразно процентното съотношение на тяхното население, както следва: 

 
- За община Шумен 63,54% от сумата – 17 760,70лв. 
- За община Велики Преслав 6,23% от сумата – 1 741,40лв. 
- За община Търговище 30,23% от сумата – 8 449,90лв. 

 
Във връзка с горе изложеното и предвид на това, че язовир 

„Тича“ и водовземната кула, разположена във водната чаша на язовира са 
публична държавна собственост и са предоставени за стопанисване и 
управление на „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен, предлагаме 
Общинският съвет Шумен, на основание чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА, да 
вземе следните  
 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Дава съгласие за извършване на съфинансиране на дейностите 
по извършено обследване и неотложен ремонт на технически съоръжения 
на водовземната кула на язовир „Тича“ в размер на 17 760,70 с ДДС. 

2. Съфинансирането да бъде осъществено под формата на 
капиталов трансфер на „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен, при 
следните условия: 

-след представяне на заверено копие от договор със изпълнител; 
-след представяне на заверено копие от фактура и протокол за 

приемане на извършените дейности. 
3. Съфинансирането в размер на 17 760,70лв. с ДДС да бъде 

отразено по общинският бюджет по параграф 55-01 „Капиталови 
трансфери за нефинансови предприятия“, функция 8 „Икономически 
дейности и услуги“, група VI „Други дейности по икономиката“, партида 
„Капиталови разходи и инвестиции“, дейност 8-6-898 „Други дейности по 
икономиката“ за целеви трансфер на „Напоителни системи“ ЕАД клон 
Шумен за обект „Обследване и неотложен ремонт на технически 
съоръжения на водовземната кула на язовир „Тича“. 



4. Завишението на параграф 55-01 да се извърши за сметка на 
намаление в размер на 17 760,70лв. на параграф 10-20 „Външни услуги“, 
функция 8 „Икономически дейности и услуги“, група VI „Други дейности 
по икономиката“, партида „Община“, дейност 8-6-898 „Други дейности по 
икономиката“. 

5. Упълномощава кмета на община Шумен да извърши 
корекцията по съответните параграфи на общинския бюджет за 2016г. и в 
разчета за капиталови разходи за 2016. 
 
 
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на община Шумен 
 
 


