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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 64 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

28.02.2020 г. с Протокол №6 

 
ОТНОСНО: Приемане на инвестиции извършени от оператора по В и К през 

2019 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с 

„Асоциация по В и К“. 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: 

С писмо от 02.01.2020 г. от Асоциация по В и К Стара Загора на община 

Николаево е предоставен списък на извършените през 2019 г. обекти, финансирани от 

В и К оператора по рехабилитация и реконструкция на съществуващата В и К 

инфраструктура и/или изграждане на нова такава, в договорирания размер на 

минималното задължително ниво инвестиции. Съгласно указания на МРРБ с писмо № 

91-00-87/13.10.2017 г., цялостната процедура за приемане на инвестиции и активи е 

следната: 

1. От общините текущо да бъдат назначавани комисии, които своевременно 

да осъществяват контрол и извършват проверки на конкретните инвестиции. След 

завършването на проверките, комисиите с протокол да потвърждават или отхвърлят 

възможността инвестициите да се приемат. 

2. Веднъж годишно протоколираните инвестиции в активи се предлагат на 

Общинските съвети от кметовете, за вземане на решение за одобряване и приемане. В 

решението трябва да е включено упълномощаването на кмета да подпише приемно-

предавателен протокол между В и К оператора и съответната община за приемане на 

инвестициите в активи. На следващо място да включва преминаването на управлението 

на приетите активи в Асоциация по ВиК. 

3. След одобрението и приемането на инвестициите в активи се подписва 

приемно-предавателен протокол между В и К оператора и кмета на съответната 

община. 

4. В и К активите да се заведат по баланса на общините, като в петдневен 

срок, да издадат насрещен документ /фактура/ със същата стойност в годишен размер 

за предоставеното право на В и К оператора да стопанисва, поддържа и експлоатира В 

и К системите и съоръженията, публична общинска собственост, която доставка по 

ЗДДС е облагаема и е с непрекъснато изпълнение. 

5. Общините незабавно да уведомят Асоциацията по В и К за преминаване в 

управлението й на съответния актив, а тя от своя страна да го предаде за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К оператора чрез допълване и/или актуализиране на 

Приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл. 198 о, ал. 1 от ЗВ. 

 

На основание 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 
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Р Е Ш И: 

I. ОДОБРЯВА И ПРИЕМА следните инвестиции в активи публична общинска 

собственост, извършени от „В и К“ ЕООД гр. Стара Загора. 

 

1. Водомери на СВО /сградно водопроводно отклонение/ на територията на: 

� гр. Николаево, община Николаево, обл.Стара Загора – 7 броя на 

стойност 259,43 лв. без ДДС ;358,13 лв. с ДДС 

� с.Едрево, община Николаево, обл.Стара Загора – 16 броя на 

стойност 672,20 лв. без ДДС; 806,64 лв. с ДДС 

� с.Елхово, община Николаево, обл.Стара Загора – 6 броя на 

стойност 259,43 лв. без ДДС; 311,32 лв. с ДДС 

� с.Нова махала, община Николаево, обл.Стара Загора – 2 броя на 

стойност 92,16 лв. без ДДС; 110,59 лв. с ДДС 

 

2. Геодезическа услуга на основание Договор № П-ДЗ-53/21.06.2016 г. и 

възлагателно писмо с изх.№ ТО-ДП-10 от 24.06.2019 г.- нанасяне върху извадка от 

КККР на гр.Николаево с ЕККТЕ 51648, на пояси I-ви, II-ри и III-ти от СОЗ на тръбни 

кладенци за питейно –битово водоснабдяване на гр.Николаево, находящи се в ПИ 

51648.36.68 в землището на гр.Николаево и списък на засегнатите собственици от II-ри 

и III-ти на СОЗ на стойност от 4 900,00 лв. без ДДС и 5 880,00 лв. с ДДС. 

 

3. Геодезическа услуга на основание Договор № П-ДЗ-53/21.06.2016 г. и 

възлагателно писмо с изх.№ ТО-ДП-1 от 18.01.2019 г. за изработване на проекти за 

изменение на КККР на с.Едрево, общ.Николаево във връзка с нанасяне на първи пояс 

на СОЗ на три броя каптирани извори, изработване на скици-проекти и списъци на 

засегнатите собственици на СОЗ на стойност 2 400 лв. без ДДС и 2 880,00 лв. с ДДС. 

 

4. Геодезическа услуга на основание Договор № П-ДЗ-53/21.06.2016 г. и 

възлагателно писмо с изх.№ ТО-ДП-16 от 03.10.2019 г. за нанасяне на I-ви, II-ри и III-ти 

пояс на СОЗ на вододайна група „Малък солудаж“, който се намира в ПИ с 

идентификатор 27070.55.180 по КК на с.Едрево, общ.Николаево върху извадка от КК за 

с.Едрево, координатен регистър на чупките и списъци на засегнатите собственици на 

стойност 7 360,00 лв без ДДС и с ДДС – 8 832,00 лв. 

 

5. Геодезическа услуга на основание Договор № П-ДЗ-53/21.06.2016 г. и 

възлагателно писмо с изх.№ ТО-ДП-11 от 13.07.2018 г. за трасиране границите на пояси 

I-ви, II-ри, общи с пояс III-ти на СОЗ на хоризонтален дренаж „Далак бунар“, ПИ с 

идентификатор 48163.214.922 по КК на с.Елхово, общ.Николаево на стойност 820,00 

лв. без ДДС и с ДДС – 984,00 лв. 

 

6. Геодезическа услуга на основание Договор № П-ДЗ-53/21.06.2016 г. и 

възлагателно писмо с изх.№ ТО-ДП-11 от 13.07.2018 г. за нанасяне върху извадка от 

кадастралната карта за с.Елхово, общ.Николаево на I-ви, II-ри и III-ти пояс на СОЗ на 

дренаж Далак бунар в ПИ 48163.214.19 и списък на засегнатите имоти на стойност 

3 010,00 лв. без ДДС; 3 612,00 лв. с ДДС. 

 

7. Изработка на инвестиционен проект за обект „Реконструкция на 

вътрешната водопроводна мрежа на гр.Николаево, община Николаево, обл.Стара 

Загора на стойност 2 900,00 лв. без ДДС и 3 480,00 лв. с ДДС. 
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II. УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Николаево да подпише 

приемно-предавателен протокол с „В и К“ ЕООД, гр. Ст.Загора посочените в точка I 

активи. 

 

III. ПРЕДОСТАВЯ за управление посочените в точка I активи на „Асоциация по В и 

К“ на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, гр.Стара Загора. 

 

IV. УПЪЛНОМОЩАВА и ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Николаево да изпрати 

уведомително писмо до Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора за предоставяне на активите на В и К оператора – „В и 

К“ ЕООД, гр. Ст.Загора за изпълняване на дейностите по Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги, както и да подпише всички необходими 

документи за предаване на актива. 

 

  Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“-13, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/ 

                                             / Юсеин Юсменов / 
 

 


