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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 380 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.08.2022 г. с 

Протокол № 42 

 

 ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в приетото Решение № 360, 

взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с 

Протокол № 39, с което се одобряват и приемат инвестиции извършени от оператора по 

В и К през 2021 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на 

договора с „Асоциация по ВиК“. Същите инвестиции съгласно чл.19, ал.1, т. 4 от 

Закона за водите (ЗВ) са публична общинска собственост и следва да се заведат в 

баланса на Община Николаево. 

  

Мотиви: 

В деловодството на Общински съвет е входирано писмо с изх. № АВиК-АП-03-14-

[2]/16.08.22 г. на председателя на АВиК – Стара Загора, с което се констатира 

наличието на явна фактическа грешка в приетото Решение № 360, взето на заседание на 

Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39, с което се 

одобряват и приемат инвестициите в активи публична общинска собственост, 

извършени от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора през 2021 г. След допълнителни уточнения 

с ръководството на „ВиК“ ЕООД - Стара Загора бе установена допуснатата фактическа 

грешка находяща се в диспозитива на Решение № 360, т.I, позиция 6 „Монтаж на 

водомери на СВО- 13 бр. с. Нова махала, община Николаево от „ВиК“ ЕООД - 

Стара Загора на община Николаево на стойност 59,06 лв.( без ДДС)“. 

 

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево и 

чл. 19, ал. 1, т. 4  и чл. 198 б, т. 2 от Закона за водите, Общински съвет - Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема поправка в диспозитива на приетото Решение № 360 / 30.06.2022 година 

на съвета, което придобива следния вид: 

 

 т.I, позиция 6. Монтаж на водомери на СВО- 1 бр. с. Нова махала, община 

Николаево от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора на община Николаево на стойност 59,06 лв.( 

без ДДС) 

 

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 360 по Протокол № 39 от 

30 юни 2022 год. на Общински съвет Николаево. 

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които „за” – 10, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


