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ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Любомир Христов - кмет на Община Шумен
ОТНОСНО: Предложение за предоставяне на безвъзмездно неизключително право за
ползване на инвестиционния проект във фаза „работен проект“ на обект „Градска
пречиствателна станция за питейни води на гр. Шумен“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 09.01.2018 година беше проведена работна среща с кметовете от област
Шумен от г-жа Малина Крумова – зам. министър на регионалното развитие и
благоустройството. На срещата г-жа Крумова информира присъстващите, че близо 95
млн. лв. ще получат общините Шумен и Нови пазар за инвестиции във В и К сектора,
като по-голямата част от средствата са за община Шумен. Точния размер на средствата
ще бъде уточнен след приключване на идейните проекти в рамките 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“, финансиран по ОП“Околна среда“.
За гр. Шумен се предвижда изграждане на Пречиствателна станция за питейни
води, за която има изготвен инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ и влязло
в сила разрешение за строеж. За изграждането на ПСПВ са отделени 22 млн.лв., като
финансирането се очаква да бъде осъществено по ОП“Околна среда“. Бенефициент по
оперативната програма ще бъде „В и К - Шумен“ООД, като негово задължение ще бъде
съфинансирането по проекта.
Изграждането на ПСПВ-Шумен е дългоочакван инвестиционен приоритет и
трябва да започне в най-кратки срокове. В тази връзка е необходимо максимално бързо
да се подготвят документациите за възлагане на обществени поръчки, свързани със

строителството на станцията, за да бъде възможно обявяването им още през настоящата
година и да стартира изграждането на станцията.
Във връзка с гореизложеното и Договор № АС РД-10-2/08.03.2016 г. между АВ и
К и „В и К - Шумен“ООД, чл.7 “Инвестиции“, т.7.5. „Сътрудничество“,
чл.11“Интелектуална собственост“ т.11.1(а), на основание чл.21(1),т.23 от ЗМСМА,
предлагам Общински съвет –Шумен да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:
1. Предоставя безвъзмездно неизключително право на ползване на
инвестиционен проект във фаза „работен проект“ на обект “Пречиствателна станция за
питейни води на гр.Шумен“ на В и К оператора – „В и К-Шумен“ ООД, чрез АВ и К, с
цел подготовка на документи за стартиране на обществени поръчки за изпълнение и
други документи, необходими за кандидатстване по ОП“Околна среда“.
2. Възлага на кмета на община Шумен да предаде с подробен опис екземпляр от
проектната документация за станцията на АВ и К.

С уважение,
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

