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Площ кв.м

Дължина м.лин.

Обем куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

от ПИ с ид. 83510.665.53 за 

обект „Общински приют за 

безстопанствени кучета“ по 

ПИ с идентификатор 

83510.665.174

PР тръби      144 м.лин. Ф 315

канализационно отклонение 

за ПИ с идентификатор 

83510.665.53

PР тръби      10 м.лин. Ф 315

2. SHU30 22022 38603

Външен водопровод за склад в имот с 

идентификационен №83510.413.14 по КК на гр. Шумен, 

местност "Горен сусурлук" с дължина 150 м.

14.09.2020 г. 83510

бул."Ришки проход" от същ. 

ул. водопровод ф250 АЦ 

разположен в ПИ 

83510.670.183 на юг по ПИ 

83510.413.23 до ПИ 

83510.413.14 по КК на гр. 

Шумен, местност "Горен 

Сусурлук"

гр.Шумен
уличен 

водопровод

от същ. ул. водопровод ф250 

АЦ разположен в ПИ 

83510.670.183 на юг по ПИ 

83510.413.23 до ПИ 

83510.413.14 по КК на гр. 

Шумен, местност "Горен 

сусурлук"

PEHD тръби      150 м.лин. Ф 110

РП № ДК-07-Ш-68 

от 14.09.2020 г. на 

РДНСК - Шумен

25625,02

уличен 

водопровод
PE тръби      52 м.лин. Ф 90

улична 

канализация
PRAGMA тръби      34 м.лин. Ф 200

0,00 86453,13

Балансова стойност 

на активите (лв.) 

ПДС, 

съгл.чл.1

3 и чл.15

ПОС, съгл.чл.19

Местоположение на актива

  (адрес)

Вид на съоръже-

нието (актива)

Технически параметри на актива

От.....до….

Приложение № 1

С П И С Ъ К 

(счетоводна справка) на активите - публична общинска собственост (ПОС)

по смисъла на  чл.19 от Закона за водите (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм. и доп. от 2000 до 2015 г.),  които не са включени в списъците по ал.1 и ал.2 от § 9 на ПЗР от ЗИД на ЗВ (ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп.,бр.58 от 2015 г.), към 31.03.2021 г.

№ 

по 

ре

д

№ на 

район

Бал. 

с/ка Диаметър

Обслужва 

(заведено)
Инв.№ Описание на актива

Документ за 

собственост 

(№/дата)

                                                  ОБЩО:

Забележка

Вид материал

II. Задбалансови активи - ВиК системи и съоръжения

Дата на 

въвеждане

Код на 

населено 

място

Община Шумен

1. SHU30 22022 38487

Улична канализация в ПИ с идентификатор 

83510.665.174 /улична регулация – публична общинска 

собственост/ за отвеждане на отпадъчни води от ПИ с 

идентификатор 83510.665.53 по КК на гр. Шумен – за 

обект „Общински приют за безстопанствени кучета“, с 

дължина 144 м. и канализационно отклонение за ПИ с 

идентификатор 83510.665.53

23.07.2019 г. 83510

бул."Симеон Велики" 

индустриална зона - кв. 2, 

УПИ II, от ОТ 14 до ОТ 15-6 по 

регулационния план на гр. 

Шумен

гр.Шумен
улична 

канализация

РП № ДК-07-Ш-19 

от 23.07.2019 г. на 

РДНСК - Шумен 

52334,89

3. SHU30 22022 38663

Уличен водопровод РЕ Ф 90 и улична канализация Ф 

200 по улица „Люлин“, кв. Дивдядово, гр. Шумен до 

имоти с идентификатори 83510.685.811 и 83510.685.812 

по КК на гр. Шумен местност „Сакарка“

8493,22

РП № ДК-07-Ш-8 

от 01.02.2021 г. на 

РДНСК - Шумен

01.02.2021 г. 83510

 ул. „Люлин“, кв. Дивдядово, 

гр. Шумен от съществиващ 

водопровод и канализация 

разположени в ПИ 

83510.680.192, до имоти с 

идентификатори 

83510.685.811 и 83510.685.812 

по КК на гр. Шумен, местност 

„Сакарка“

гр.Шумен

 от съществиващ 

водопровод и канализация 

разположен в ПИ 

83510.680.192, до имоти с 

идентификатори 

83510.685.811 и 83510.685.812 

по КК на гр. Шумен, местност 

„Сакарка“
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