
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 
                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

  

РЕШЕНИЕ № 491 
по протокол № 21 от 25.05.2017 г. 
на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на активи – публична общинска 
собственост (ПОС), съгласно чл. 19 от Закона за 
водите, придобити през 2017 г. 

 

/с 32 гласа „за”, 5 „против” и 2 „въздържали се”/ 
 

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 ”Счетоводна справка за разходите за придобиване на разграничимите активи 
публична общинска собственост по смисъла на чл. 19 от Закона за водите, 
придобити по проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен“ - II- ри етап, първа 
фаза ОП “Околна среда 2007-2013“ и втора фаза, ОП “Околна среда 2014 - 2020“, 
ЛОТ 1 „Разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - гр. 
Шумен - биологично пречистване, с подобект “Подмяна на захранващ водопровод 
до ПСОВ-Шумен“ и разходи от минали периоди на обща стойност 24 726 575,41 
лв. за стопанисване, поддържане, експлоатация и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги, по реда на договора. 

2. 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 
№2 ”Счетоводна справка за разграничимите активи публична общинска 
собственост по смисъла на чл. 19 от Закона за водите, придобити по проект 
„Интегриран воден цикъл за гр.Шумен“ - II- ри етап, първа фаза ОП “Околна среда 
2007-2013“ и втора фаза, ОП “Околна среда 2014-2020“, ЛОТ 3 „Помпена станция 
за отпадъчна вода Дивдядово, с напорен колектор до ГПСОВ - Шумен и 
довеждащ колектор за отпадъчна вода, захранващи мрежи и съоръжения до 
помпената станция, на обща стойност 2 157 746,50 лв.  за  стопанисване, 
поддържане, експлоатация и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 
услуги, по реда на договора. 
 3. Упълномощава кмета на община Шумен да предостави необходимите 
документи на страните по договора. 

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  
Дата:               
гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                 ПРОТОКОЛИСТ: 
                 /М. Павлова/ 


