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от  Любомир Христов - кмет на Община Шумен 
 
ОТНОСНО:  Предложение за допълване на Програмата за управление и разпореждане 
с имотите –общинска собственост на община Шумен за 2017 г., във връзка с 
обявяването на обекти от първостепенно значение по предложение на Консорциум 
ДЗЗД “РПИП В и К Бургас, Сливен, Шумен“, изпълнител  на проект“Подготовка и 
изпълнение на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), идейни проекти и 
формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за регионален инвестиционен 
проект за водоснабдяване и канализация за обособена територия на „В и К - Шумен“ 
ООД, гр.Шумен“   
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

       Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет чрез 
годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост 
определя общинските обекти, които са от първостепенно значение за изграждане. 
Обявяването на общинските обекти от първостепенно значение е предпоставка за 
стартиране на реализацията им в по-кратки срокове, предвид съкращаване на сроковете 
за съгласуване и освобождаване от заплащане на държавни такси при съгласуването. 
 През месец април 2016 г., с финансиране по ОП“Околна среда“, започна 
изпълнението на проект “Подготовка и изпълнение на Регионални прединвестиционни 
проучвания (РПИП), идейни проекти и формуляр за кандидатстване за европейско 
финансиране за регионален инвестиционен проект за водоснабдяване и канализация за 
обособени територия на. „В и К - Шумен“ ООД, гр.Шумен“   с Възложител МРРБ и  
Изпълнител Консорциум ДЗЗД“РПИП В и К Бургас, Сливен, Шумен“. 
 Ангажиментите на Община Шумен по изпълнението на Проекта са да оказва 
пълно съдействие на Изпълнителя по Договора, за действия от компетентност на 
общинска администрация.   
 Във връзка с изпълнение на дейностите по подписания между страните Договор, 
с писмо № О-515 / 06.12.2017 г., Консорциум ДЗЗД“РПИП В и К Бургас, Сливен, 
Шумен“ ни уведомява, че са определени инвестиционните намерения за финансиране и 
реализация, с молба за цитираните в писмото обекти да бъдат предприети действия за 
обявяването им за общински обекти от първостепенно значение. 
 Предвидените за изграждане обекти на територията на община Шумен са: 

1. Реконструкция на водопровод захранващ висока зона на гр.Шумен и вилна 
зона. 

2. Реконструкция на магистрален водопровод от НВ“13000“/ ПИ 83510.682.135/ 
кв.Дивдядово до бул.“Ришки проход“, гр.Шумен. 



3. Изграждане на КПС в ПИ с идентификатор 83510.669.142 по КК на 
гр.Шумен. 

4. Преминаване на река „Поройна“ чрез изграждане на дюкер с входна и 
изходна шахта с решетки и сграда в ПИ с идентификатори 83510.669.63 и 
83510.669.132 по КК на гр.Шумен  

5. Реконструкция на деривация“Тича“ в участъка от ПС 1300 до НВ“13000“в 
кв.Дивдядово. 

След реализацията им тези обекти ще бъдат публична общинска собственост, по 
смисъла на чл.19 от Закона за водите. 
 Във връзка с изложеното, предлагам Общински съвет  – Шумен да вземе 
следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост  и § 1, т.6 
от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост, 

1.Допълва приетата с Решение № 379 от 26.01.2017 г. на Общински съвет гр. 
Шумен Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2017 г., като добавя  в раздел V“Обекти за изграждането на които е необходимо 
отчуждаване на частни имоти“ и в раздел VI „Обекти от първостепенно значение“, 
следните обекти: 

1.1.Реконструкция на водопровод захранващ висока зона на гр.Шумен и вилна 
зона. 

1.2.Реконструкция на магистрален водопровод от НВ“13000“/ ПИ 83510.682.135/ 
кв.Дивдядово до бул.“Ришки проход“, гр.Шумен. 

1.3.Изграждане на КПС в ПИ с идентификатор 83510.669.142 по КК на 
гр.Шумен. 

1.4.Преминаване на река „Поройна“ чрез изграждане на дюкер с входна и 
изходна шахта с решетки и сграда в ПИ с идентификатори 83510.669.63 и 
83510.669.132 по КК на гр.Шумен  

2. Възлага на Кмета но Община Шумен да включи обектите по т. 1 в годишната 
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо изх. №  О-515 / 06.12.2017 г.  на Консорциум ДЗЗД “ 

РПИП В и К Бургас, Сливен, Шумен“ – 2 стр. 
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