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ОТНОСНО: Удължаване на срока на трудовите договори на персонала 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 и „ ВиК Шумен“.  
 
  

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

С Решение № 238 по Протокол № 11/28.07.2016г. 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. С Решение № 302 по протокол № 13 от 27.10.2016г. периодът на 
назначаване бе изменен и бе определен от 01.11.2016г. до 28.02.2017г. 

В процеса на избор и назначаване на персонала, ръководството на 
Община Шумен и Управителя на ВиК оператора се споразумяха да се 
назначат четирима човека, а останалите две бройки да се поемат от 
експлоатационното дружество, в следствие на което бяха направени 
икономии в размер на приблизително 3 000 (три хиляди) лева. 

Предвид на това, че до края на месец февруари Строителният надзор е 
поел ангажимент за подаване на искане за назначаване на Държавна 



приемателна комисия за обекта и отчитайки необходимото време за издаване 
на разрешение за ползване и предаване на активите на ВиК оператора моля да 
вземете следното 

 
 

 
РЕШЕНИЕ: 
 

1. Определят се 4 (четири) броя нещатен персонал за периода от 
01.03.2017 г. до 31.05.2017 г. за позицията „Оператор газово стопанство“ 

2. Извършените икономии от предходния период, да се използват за 
обезпечаване на възнагражденията на персонала през текущия. 

3. За останалата необходима сума за възнаграждения да се използват 
средства, отделени от общинския бюджет по функция 6 „Жилищно 
строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната 
среда“, група Група Б) Опазване на околната среда.  

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. 1. персонал.   

 
 

 
 Вносител, 
 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
 


