ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н
9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ № 55
по протокол № 4 от 30.01.2020 г.
на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Избор на комисия за наблюдение, анализ и контрол на
дейността на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“
ООД - гр. Шумен

/по т. 1 - с 26 гласа „за”, без „против” и 12 „въздържали се”/
/по т. 2 - с 30 гласа „за”, 2 „против” и 7 „въздържали се”/
/по т. 3 - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/
/по т. 4 - с 22 гласа „за”, без „против” и 10 „въздържали се”/

1. Възлага на кмета на общината на назначи комисия от експерти
/сондажни инженери, Вик-инженери, хидроинженери и/или други специалисти/,
които в срок до три месеца , считано от датата на приемане на това решение на
Общинския съвет, да представят в община Шумен мотивирано експертно
заключение по въпроса: колко ще струва възстановяването на алтернативните
водоизточници, намиращи се в кв. Мътница и с. Мараш, като и свързването им с
водопреносната мрежа на град Шумен и селата Дибич, П. Волов и Белокопитово.
Експертизата да изготви подробно КСС за необходимите строителни и монтажни
работи. Хонорарите на вещите лица да бъдат определени от кмета на общината и
изплатени от бюджета на общината.
2. Да се задели в бюджета на община Шумен сумата от 20 000 лв. за
извършване на обследване и идеен проект за рехабилитирането на алтернативни
водоизточници за питейно-битова вода и окрупнена количествено-стойностна
сметка. В капиталова програма на община Шумен в Приложение № 6
бюджетната сума в т. 78 - „Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с
Разширение на Гробищни паркове“, от 61 500 лв. се намалява с 20 000 лв. и се
променя на 41 500 лв. Добавя се нова т. 57А за проектиране на горепосочения
обект, на стойност 20 000 лв.

3. Общинският съвет задължава кмета на общината и председателя на
Общинския съвет, заедно с Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, да направят предложение към
антикризисната национална програма на правителството за решаване на
проблемите с водата, за изграждане на водоснабдяване от дунавските сондажни
води към град Шумен.
4. След изготвяне на експертизата по т. 1 да се предприемат действия към
реализиране на проекта. Средствата да бъдат използвани единствено и само за
рехабилитирането на алтернативни източници за питейно-битова вода - кв.
Мътница и село Мараш.
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