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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ШУМЕН 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – 

     кмет на Община Шумен 

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), 

съгласно чл.19 от Закона за водите 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  

През периода 2018-2020 г. е придобит В и К актив следствие на изграждане на 

обекти по капиталовата програма на община Шумен, а именно: „Уличен водопровод на 

ул. "Проф. Тотю Тотев" от ОК 40 до ОК 43а, кв.234, гр. Шумен“. Изградената 

водопроводна мрежа е приета с разрешение за ползване № ДК-07-Ш-48 от 16.07.2020 г. 

на РДНСК. Изграденият актив е публична общинска собственост по смисъла на чл.19 

от Закона за водите. 

Съгласно условията на Договор № АС  РД-10-2/08.03.2016 г за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги между  Асоциацията по В и К с обособена 

територия, обслужвана от „В и К Шумен” ЕООД  и В и К оператора – „В и К-Шумен” 

ЕООД, гр. Шумен, Община Шумен следва да предостави необходимите документи за 

включване в списъците по § 9, ал.1 и ал.2 на ПЗР от ЗИД на Закона за водите (ДВ, 

бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр.58 от 2015 г.). 

 Въз основа на гореизложеното,  на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2  от ЗМСМА и  

§ 9, ал.10  на ПЗР от ЗИД на Закона за водите  (ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп.,бр.58 

от 2015 г.), предлагам на Общински съвет гр. Шумен да вземе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

  1. Предоставя на „В и К Шумен” ООД, гр. Шумен, чрез   Асоциацията по В и К, 

с обособена територия на водоснабдяване – „В и К Шумен” ООД, страни по Договор №  

АС  РД-10-2/08.03.2016 г., придобитите активи по Приложение № 1 ”Списък на 

активите – ПОС, по смисъла на чл.19 от Закона за водите, които не са включени в 

списъците по § 9 ал.1 и ал.2 на ПЗР от ЗИД на Закона за водите(ДВ, бр.103 от 2013 г., 



изм. и доп.,бр.58 от 2015 г.), към 31.12.2020 г.”, на стойност 17 479,59 лева /без ДДС/, 

за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги, по реда на Договора. 

 2. Упълномощава кмета на Община Шумен да предостави необходимите 

документи на страните по договора. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста -  Списък на активите – ПОС, по смисъла на чл.19 от 

Закона за водите, които не са включени в списъците по § 9, ал.1 и ал.2 на ПЗР от ЗИД 

на ЗВ (ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп.,бр.58 от 2015 г.), към 31.12.2020 г. 

 

 

 

 

  

С уважение, 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

 

Съгласували: 

Татяна Костова 

Зам. кмет „БФ” 

 

инж. Боян Тодоров 

Зам. кмет „СЕ” 

 

инж. Валентина Йорданова 

Директор дирекция УТ 

 

Предложили: 

инж. Галин Ганчев  

експерт по В и К  

  
Иван Кавръков 

Ст. юрисконсулт 

 

Изготвил: 

Анелия Марчева  

младши експерт „ИК и КРИ“       

 

 


