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ОТНОСНО: Осигуряване на средства за назначаване на персонал по време на 
пускови тестове на Пречиствателната станция за отпадни води до 
прехвърлянето на съоръжението за стопанисване, управление и експлоатация 
на ВиК оператора, съгласно сключен договор между Асоциацията  по 
водоснабдяване и канализация „ ВиК Шумен“  
 
 
 
  

Уважаеми г-н Председател, 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, 
  
 

На заседание на Общинския съвет на 28.07.2016г. с Решение №238 по 
Протокол № 11 за текуща промяна в бюджета на Община Шумен за 2016г., 
бяха определени 6 (шест) броя нещатен персонал по време на пускови тестове 
за Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Шумен. За същите бяха 
отделени средства от бюджета на Община Шумен в размер на 10 000 лв. за 
периода от 01.09.2016г. до 31.10.2016г.  

Поради промяна в графика на строителя на обекта, пусковите тестове на 
обекта ще започнат от 01.11.2016 г. В тази  връзка е необходимо персоналът 
да бъде назначен за период от четири месеца, считано от 01.11.2016 г. За 
периода  от 01.11.2016 г. до 31.12.2016 г. има осигурено финансиране с 
Решение № 238 от 28.07.2016. За периода от 01.01.2017г. до 28.02.2017г. 
средствата за възнаграждения на персонала на ПСОВ ще бъдат предвидени в 



бюджета на Община Шумен за 2017 г. В случай, че в рамките на този срок, 
обектът бъде предаден за стопанисване, управление и експлоатация на В и К 
оператора по сключения договор с Асоциация по В и К Шумен от 08.03.2016 
г., разходите за възнагражденията на персонала ще бъдат поети от 
“Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД – гр. Шумен. 

В тази връзка предлагам да се вземе следното  
 
РЕШЕНИЕ: 
 

1. Изменя се периодът, определен в т. 5.2. от Решение № 238 от 
28.07.2016 г. от „01.09.2016г. до 31.10.2016г.“ на „4 (четири) месеца, считано 
от 01.11.2016г. 

2. Предвидените в Дейност 6-2-626 „Пречистване на отпадъчните води 
от населените места“, параграфи 02-01, 05-51 и 05-60 да се използват за 
обезпечаване възнагражденията на определения в т. 5.2. персонал за периода 
от 01.11.2016г. до 31.12.2016г.  

3. Средствата, необходими за възнаграждения за периода 01.01.2017г. 
до 28.02.2017г. да се предвидят при изготвяне на бюджета на Община Шумен 
за 2017г. 

4. При прехвърляне на новопридобитите активи на ПСОВ за 
стопанисване, управление и експлоатация на В и К оператора, съгласно чл. 
123, ал. 1 , т. 7 от Кодекс на труда, Община Шумен спира изплащането на 
възнагражденията на определения в т. 5.2. персонал.   
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