
ПОДРОБНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 

за инвестиции в активи - В и К системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2018г., 

които гарантират разпределението на задължителното ниво на инвестициите по сключения договор с АВиК и дължима 

престация от оператора "В и К - Шумен" ООД гр.Шумен 

      

  СОБСТВЕНИК Вид 

собственост 

вид на актива - 

сграда, 

съоръжение, 

ВиК 

инфраструктура 

вид дейност 

реконструкция/нов 

актив 

индикативна 

стойност 

1 Областна администрация на Област Шумен       15300 

  Санитарно-охранителни зони         

  Разрешително за водовземане и заповед за 

учредяване на СОЗ на ДС Лятно 

ПДС разрешително 

за 

водовземане и 

заповед за СОЗ 

нов 2000 

  Довеждащи съоръжения         

  Изграждане на разрушена шахта на 

довеждащ водопровод от яз.Тича при РШ 

В.Преслав  

ПДС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 2000 

  Кранове и хидранти         

  Доставка и монтаж на СК и въздушници, СК 

ф150 -1бр.  и въздушници ф100 - 5бр. На 

довеждащ водопровод от капт. Тушовица   

ПДС ВиК 

инфраструктура 

нов 1200 

  Измерване на вход  ВС         

  Доставка и монтаж на водомер на ДС 

Мадара ф150 

ПДС ВиК 

оборудване 

нов 750 

  Доставка и монтаж на модомер ДС Мировци 

ф100 

ПДС ВиК 

оборудване 

нов 1150 



  Доставка и монтаж на водомери ВС 

Мировци  ф200 - 2бр. 

ПДС ВиК 

оборудване 

нов 2300 

  Доставка и монтаж на водомери ВС Изгрев - 

капт. 1,2 и 3 Капуново, ШК-1 и 2 Борци, 

капт.Буз бунар и Ташладжа - 3бр. 

ПДС ВиК 

оборудване 

нов 3600 

  Доставка и монтаж на водомер ВС Лятно - 

капт. 5бр. - ф80 и ф100 

ПДС ВиК 

оборудване 

нов 2300 

            

2 Община Шумен       235700 

  Санитарно-охранителни зони         

  Разрешително за водовземане и заповед за 

учредяване на СОЗ на капт. 2бр. От ВС 

Средня 

ПОС разрешително 

за 

водовземане и 

заповед за СОЗ 

нов 4000 

  Разрешително за водовземане и заповед за 

учредяване на СОЗ на капт. 3бр. От ВС 

Лозево 

ПОС разрешително 

за 

водовземане и 

заповед за СОЗ 

нов 6000 

  Довеждащи съоръжения         

  ВС Мараш - ШК - частична подмяна на 

ел.кабел от трафопост до ШК Мараш 

  ел.оборудване реконструкция 4000 

  Резервоари          

  Напорен водоем 7000 м3 гр.Шумен - 

Доставка и монтаж на  на арматури в суха 

камера, пасарелка 

ПОС съоръжение реконструкция 5000 

  Помпени станции         

  Доставка и монтаж на помпа - резервна в ПС 

Друмево-I подем  от  ВС Друмево - помпа 

тип 11 ПВ 25*5 

ПОС помпа нов 4700 

  Доставка и монтаж на помпа - резерва в ПС 

Ивански за с.Ивански - помпа тип NR 152 C/9 

ПОС помпа нов 3700 



  Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м 

        

  Площадков водопровод за жилищни 

блокове с адреси: гр. Шумен, ул."Кольо 

Фичето" №2 и ул."Кольо Фичето" №6, 

дължина L =130м. /в зелено/ - ф 110 РЕ с 

прилежащи СВО Ф 50 РЕ за отделните 

входове на двата блока. 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 5100 

  Напорен водопровод за кв. "Мътница" - част. 

І етап - само полагане - Доставка и монтаж 

на на част от напорният водопровод от БПС 

"Мътница" към водоема за кв. Мътница с L= 

215м. ; Ф110 РЕ. 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 5550 

  Напорен водопровод от БПС "Ил. Р. Блъсков" 

- Доставка и монтаж на на част от напорният 

водопровод от БПС "Ил. Р. Блъсков" към 

водоема за с. Овчарово с L= 40м. ; Ф110 РЕ. 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 2000 

  Доставка и монтаж на напорен водопровод 

за с.Ивански. - само полагане, вкл. Сондаж 

под път от републ.пътна мрежа - Доставка и 

монтаж на на част от напорният водопровод 

от ПС "Ивански" към водоема за с.Ивански с 

L= 540м. ; Ф160 РЕ. 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 25000 

  Реконструкция на водопр. Мрежа в 

гр.Шумен -мероприятия за изключване на 

водопроводи - Изключване на участък от 

главен водопровод ф400АЦ, ф600ст 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 7350 

  Сградни водопроводни отклонения ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 15000 

  Кранове и хидранти         



  Доставка и монтаж на СК и ПХ в села 

общ.Шумен - СК ф80 - 3бр., ПХ - 1бр. 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 3500 

  Измерване на вход  ВС         

  Доставка и монтаж на водомер ВС Средня - 

капт. Балкана, капт.1 Черенча - ф80 2бр. 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 2300 

  Зониране  на водопроводната мрежа-

контролно измерване  

        

  Изграждане на шахти зонов водомер 

гр.Шумен - 6бр. 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

нов 12000 

  СКАДА за водоснабдяване         

  ВС Друмево - Изграждане автоматизация 

водоснабдяване - контрол ниво във водоеми 

и връзка с ЦДП,дист. Управление 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 8500 

  Приходни водомери ПОС ВиК 

оборудване 

нов 6000 

  Приходни водомери с дистанционно 

отчитане 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 5000 

  Рехабилитация  и разширение на 

канализационната мрежа над 10 м 

        

  Реконструкция на участък от съществуваща 

улична канализация по ул."Балкан" и 

ул."Тича" гр.Шумен - съвместна инвестиция - 

само доставка на материали. 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 10000 

  Сградни канализационни отклонения ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 2000 

  Пречиствателни станции за отпадъчни 

води 

        

  Ремонт на ВНП АBEL- помпа за утайка - ПСОВ 

Шумен 

ПОС съоръжение реконструкция 15000 

  Ремонт на шнекови помпи за Са(ОН) 2 - 

ПСОВ Шумен 

ПОС съоръжение реконструкция 5000 



  Доставка и монтаж на филтърни платна - 

ПСОВ Шумен 

ПОС съоръжение реконструкция 15000 

  Информационни системи - публични 

активи- за цялата обособена територия 

ПОС логери нов 24000 

  ГИС - за цялата обособена територия ПОС ГИС нов 40000 

            

3 Община Нови пазар       73720 

  Санитарно-охранителни зони         

  Разрешително за водовземане и заповед за 

учредяване на СОЗ на ДС Стадиона  от ВС 

Нови пазар 

ПОС разрешително 

за 

водовземане и 

заповед за СОЗ 

нов 1500 

  Разрешително за водовземане и заповед за 

учредяване на СОЗ на капт.1 и 2 Жилино  от 

ВС Нови пазар 

ПОС разрешително 

за 

водовземане и 

заповед за СОЗ 

нов 3000 

  Разрешително за водовземане и заповед за 

учредяване на СОЗ на капт.2 и 3  от ВС 

Правенци 

ПОС разрешително 

за 

водовземане и 

заповед за СОЗ 

нов 3000 

  Разрешително за водовземане и заповед за 

учредяване на СОЗ на капт.2  от ВС Избул 

ПОС разрешително 

за 

водовземане и 

заповед за СОЗ 

нов 1500 

  Хлораторни станциии         

  Укрепване /стабилизиране/ на сградата на 

хлораторно при ПС Парка 

ПОС сграда реконструкция 4000 

  Монтиране на Хлор помпа в ПС Църквица  ПОС ВиК 

оборудване 

нов 500 

  Сградни водопроводни отклонения ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 5000 



  Кранове и хидранти         

  Доставка и монтаж на СК ф100-3бр. и ф80-

2бр. С.Памукчи 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1800 

  Доставка и монтаж на СК ф100-2бр. 

С.Ст.Михайловски 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 770 

  Доставка и монтаж на ПХ 80-1бр. 

С.Ст.Михайловски 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 850 

  Доставка и монтаж на ПХ 80-1бр. С.Жилино ПОС ВиК 

оборудване 

нов 850 

  Измерване на вход  ВС         

  Доставка и монтаж на водомер ДС Бешика 

ф200 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1200 

  Доставка и монтаж на водомер ДС Парка  

ф80 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 350 

  Доставка и монтаж на водомер ВС Нови 

пазар - ДС Стадиона, капт. 1 и 2 Жилино - 

ф200 2бр. 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 2300 

  Доставка и монтаж на водомер ВС Сечище 

ф100 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1150 

  Доставка и монтаж на водомер ВС Правенци 

ф100 - 2бр. 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 2300 

  Доставка и монтаж на водомер ВС Избул 

ф100  

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1150 

  Зониране  на водопроводната мрежа-

контролно измерване  

        

  Доставка и монтаж на водомер с.Избул 

Вх.населено место ф100 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 500 

  Приходни водомери ПОС ВиК 

оборудване 

нов 2000 

  Сградни канализационни отклонения ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция   



  Изграждане на връзка на СКО Болница ф315 

и СКО ул."Плиска" №84  гр.Нови пазар  към 

новоизградена канализация 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

нов 2000 

  Проучване и моделиране на 

канализационната мрежа 

ПОС хидравлични 

модели 

нов 10000 

  Информационни системи - публични 

активи- за цялата обособена територия 

ПОС логери нов 8000 

  ГИС - за цялата обособена територия ПОС ГИС нов 20000 

            

4 Община Велики Преслав       38700 

  Сградни водопроводни отклонения ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 3000 

  Помпени станции         

  МФОС гр. В. Преслав - подмяна микросита ПОС ВиК 

оборудване 

нов 12200 

  СКАДА за водоснабдяване         

  ПС Кочово - НВ - изграждане на 

автоматизация водоснабдяване - Контрол 

ниво в напорен  водоем към ШК Кочово 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 4500 

  Приходни водомери ПОС ВиК 

оборудване 

нов 2000 

  Сградни канализационни отклонения ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 1000 

  Информационни системи - публични 

активи- за цялата обособена територия 

ПОС логери нов 6000 

  ГИС - за цялата обособена територия ПОС ГИС нов 10000 

            

5 Община Каолиново       41050 

  Санитарно-охранителни зони         



  Разрешително за водовземане и заповед за 

учредяване на СОЗ на ДС Каолиново 

ПОС разрешително 

за 

водовземане и 

заповед за СОЗ 

нов 2000 

  Сградни водопроводни отклонения ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 1000 

  Помпени станции         

  Доставка и монтаж на помпа - резервна за 

ПС Т.Икономово -помпа тип 11 ПВ 25*3 

ПОС помпа нов 3700 

  Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м 

        

  Подмяна на напорен водопровод от Дълбок 

сондаж №2 до ПС Средковец - ф150мм-600м 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 8000 

  Измерване на вход  ВС         

  Доставка и монтаж на водомер ВС Сини вир 

капт.1, 2 и 3 - ф150 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1100 

  Зониране  на водопроводната мрежа-

контролно измерване  

        

  Доставка и монтаж на водомер 

с.Т.Икономово вх.населено место ф150 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 850 

  Доставка и монтаж на водомер с.Тъкач  

вх.населено место  

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 850 

  Доставка и монтаж на водомер с.Лятно, 

с.Долина  вх.населено место  

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1550 

  Доставка и монтаж на водомер с.Средковец, 

с.Гусла, с.Загориче, с.Браничево  вх.населено 

место  

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 3000 

  Приходни водомери ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1000 

  Информационни системи - публични 

активи- за цялата обособена територия 

ПОС логери нов 16000 



  ГИС - за цялата обособена територия ПОС ГИС нов 2000 

            

6 Община Върбица       31500 

  Сградни водопроводни отклонения ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 1000 

  Помпени станции         

  Доставка и монтаж на помпа - потопяема за 

БПС Бяла река - помпа тип 4 ПВ 12х10 

ПОС помпа нов 3700 

  Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м 

        

  Подмяна на водопровод гр.Върбица 

ул.Ив.Козарев от №15 до №29 с дълж. 

170м(без асфалт) - подмяна с РЕ ф90/10 - 

170м СВО 15бр. 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 8500 

  Измерване на вход  ВС         

  Доставка и монтаж на водомер ВС Ловец - 

капт. 1 и 2, дренажи 1и 2  - ф80 и ф100 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 2300 

  Зониране  на водопроводната мрежа-

контролно измерване  

        

  Иизграждане на водомерни шахти за 

водомери на вход населено място в 

общ.Върбица/общо/ - 4 бр. 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

нов 4000 

  Приходни водомери ПОС ВиК 

оборудване 

нов 2000 

  Информационни системи - публични 

активи- за цялата обособена територия 

ПОС логери нов 8000 

  ГИС - за цялата обособена територия ПОС ГИС нов 2000 

            

7 Община Каспичан       40600 

  Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м 

        



  Реконструкция на водопровод ф100 АЦ под 

жп линии в района на жп подлез гр.Каспичан 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 4000 

  Сградни водопроводни отклонения ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 1000 

  Кранове и хидранти         

  Доставка и монтаж на СК ф200-1бр., СК 

ф150-2бр. С.Кюлевча 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1900 

  Доставка и монтаж на ПХ 80-1бр. С.Кюлевча ПОС ВиК 

оборудване 

нов 850 

  Измерване на вход  ВС         

  Доставка и монтаж на водомер ДС Плиска 

ф150 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 700 

  Доставка и монтаж на водомер ДС Зл.нива 

ф200 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1150 

  Зониране  на водопроводната мрежа-

контролно измерване  

        

  Доставка и монтаж на водомер с.Плиска 

вх.нас.место 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 500 

  СКАДА за водоснабдяване         

  ВС Марково - изграждане на автоматизация 

водоснабдяване - Контрол ниво в напорни  

водоеми към ПС Марково 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 8500 

  Приходни водомери ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1000 

  Информационни системи - публични 

активи- за цялата обособена територия 

ПОС логери нов 6000 

  ГИС - за цялата обособена територия ПОС ГИС нов 15000 

            

8 Община Венец       33600 

  Довеждащи съоръжения         

  ВС Деница - ШК - СМР и подмяна на ПОС ВиК реконструкция 1500 



арматура оборудване 

  ВС Боян - ШК - СМР и подмяна на арматура ПОС ВиК 

оборудване 

реконструкция 1500 

  Хлораторни станциии         

  Доставка и монтаж на дозиращи помпи за 

белина -  ПС Боян  

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 500 

  Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м 

        

  Подмяна на напорен водопровод от ПС 

Черноглавци към НВ - ф 100мм-200м 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 6000 

  Сградни водопроводни отклонения ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 1000 

  Кранове и хидранти         

  Доставка и монтаж на СК и ПХ в селищна 

система Венец - СК ф80-3бр, ПХ 80 - 1бр. 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1600 

  Зониране  на водопроводната мрежа-

контролно измерване  

        

  Доставка и монтаж на водомери  с.Габрица, 

с.Дренци вх.нас.место  

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1500 

  СКАДА за водоснабдяване         

  ПС Черноглавци - изграждане на 

автоматизация водоснабдяване - Контрол 

ниво в напорен  водоем към ПС Черноглавци 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 4500 

  Приходни водомери ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1500 

  Информационни системи - публични 

активи- за цялата обособена територия 

ПОС логери нов 12000 

  ГИС - за цялата обособена територия ПОС ГИС нов 2000 

            

9 Община Смядово       31750 

  Санитарно-охранителни зони         



  Възстановяване на ограда на СОЗ на НВ 

Кълново 

ПОС съоръжение реконструкция 500 

  Възстановяване на ограда на СОЗ на 

НВ500м3 и 1000м3 гр.Смядово 

ПОС съоръжение реконструкция 2500 

  Рехабилитация  и разширение на 

водопроводната мрежа над 10 м 

        

  Подмяна на част от водопровод ф80АЦ от 

каптаж -2 Н.янково до НВ -местност Аула - РЕ 

ф90-50м, монтиране на СК   

ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 1500 

  ВС Кълново - подмяна на уличен водопровод 

ф80 и ф140 - 400 м. - само полагане, СК, СВО, 

ПХ и връзки със същ.водопр. 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 2000 

  ВС Черни връх - реконструкция на 

вод.мрежа в източна висока зона - 

сключване с дов.вод от капт. Съзлийска -  

80м ф 63 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 2000 

  ВС Черни връх - подмяна на ул.водопровод - 

само полагане - 200 м ф90 РЕ 

ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 3000 

  Сградни водопроводни отклонения ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 1000 

  Кранове и хидранти         

  Доставка и монтаж на СК във водопроводна 

мрежа на с. Веселиново 

  ВиК 

оборудване 

нов 900 

  Доставка и монтаж на  ПХ 80 - 2 бр.   ВиК 

оборудване 

нов 1700 

  Измерване на вход  ВС         

  Доставка и монтаж на водомер ВС Смядово 

ф200 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1150 

  Зониране  на водопроводната мрежа-

контролно измерване  

        



  Доставка и монтаж на модомер  гр.Смядово 

вх.нас.место ф 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1000 

  СКАДА за водоснабдяване         

  ШК Янково - изграждане на автоматизация 

водоснабдяване - Контрол ниво в напорен  

водоем към ШК Янково 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 4500 

  Приходни водомери ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1000 

  Информационни системи - публични 

активи- за цялата обособена територия 

ПОС логери нов 4000 

  ГИС - за цялата обособена територия ПОС ГИС нов 5000 

            

10 Община Хитрино       28300 

  Санитарно-охранителни зони         

  Разрешително за водовземане и заповед за 

учредяване на СОЗ на капт. 2. От ВС 

Д.Войников 

ПОС разрешително 

за 

водовземане и 

заповед за СОЗ 

нов 2000 

  Разрешително за водовземане и заповед за 

учредяване на СОЗ на дренаж от ВС Хитрино 

ПОС разрешително 

за 

водовземане и 

заповед за СОЗ 

нов 2000 

  Сградни водопроводни отклонения ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 1000 

  Кранове и хидранти         

  Доставка и монтаж на СК и ПХ в селищна 

система Хитрино - СК ф80-3бр, ПХ 80- 1бр. 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1600 

  Измерване на вход  ВС         

  Доставка и монтаж на водомер ВС Хитрино - 

дренаж  ф125 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1150 



  Доставка и монтаж на водомер ВС 

Д.Войников - капт. 2 ф150 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1150 

  Доставка и монтаж на водомер ВС Тервел - 

капт. Студеница ф100 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1150 

  Зониране  на водопроводната мрежа-

контролно измерване  

        

  Доставка и монтаж на водомер  с.Сливак 

вх.нас.место  

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 750 

  Доставка и монтаж на водомер  с.Тимарево 

вх.нас.место  

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1500 

  СКАДА за водоснабдяване         

  ПС Черна за Хитрино - Изграждане 

автоматизация водоснабд явне - Контрол 

ниво в напорен  водоем към ПС Черна 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 4500 

  Приходни водомери ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1500 

  Информационни системи - публични 

активи- за цялата обособена територия 

ПОС логери нов 8000 

  ГИС - за цялата обособена територия ПОС ГИС нов 2000 

            

11 Община Никола Козлево       33780 

  Помпени станции         

  Доставка и монтаж на помпа-резервна за ПС 

Хърсово - помпа тип NR 201 B/14 

ПОС помпа нов 12000 

  Сградни водопроводни отклонения ПОС ВиК 

инфраструктура 

реконструкция 1000 

  Кранове и хидранти         

  Доставка и монтаж на 2 бр.СК ф 100 - 

водопроводна мрежа с.Н.Козлево 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 800 

  Доставка и монтаж на 2 бр.СК ф 125 - 

водопроводна мрежа с.Каравелово 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 830 



  Доставка и монтаж на на ПХ  с.Ружица ПОС ВиК 

оборудване 

нов 850 

  Измерване на вход  ВС         

  Доставка и монтаж на водомер ДС Хърсово 

ф150 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 500 

  Доставка и монтаж на водомер ВС Хърсово 

ф100 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1150 

  Доставка и монтаж на водомер ВС 

Каравелово каптаж"Клис чешма" ф200 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1150 

  Доставка и монтаж на водомер ВС 

Каравелово ШК ф80 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 1150 

  Доставка и монтаж на водомер с.Църквица 

каптаж2 ф80 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 350 

  Зониране  на водопроводната мрежа-

контролно измерване  

        

  Доставка и монтаж на водомер с.Вълнали 

Вх.населено  место ф100 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 500 

  Доставка и монтаж на водомер с.Никола 

Козлево Вх.населено место ф150 

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 500 

  Доставка и монтаж на водомер с.Ружица 

Вх.населено место  

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 500 

  Доставка и монтаж на водомер с.Църквица 

Вх.населено место  

ПОС ВиК 

оборудване 

нов 500 

  Приходни водомери ПОС ВиК 

оборудване 

нов 2000 

  Информационни системи - публични 

активи- за цялата обособена територия 

ПОС логери нов 8000 

  ГИС - за цялата обособена територия ПОС ГИС нов 2000 

            

 Общо за обособена територия, обслужвана от "В и К - Шумен" ООД гр.Шумен 604000 



      

      

      

      

 


