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 ОТНОСНО: Одобряване на направени инвестиции финансирани от „ВиК“ ЕООД - 

 гр. Ямбол и непредвидени в подробната им инвестиционна програма за 2020 г. 

 

 

  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите 

нормативни актове, се провежда процедура по приемане и предаване на обекти, 

финансирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол, непредвидени в 

одобрената подробна инвестиционна програма и във връзка с изпълнение на 

ангажимент за минимално ниво на инвестиции. Същите 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 Елхово. 

В изпълнение на чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), Кметът на Община Елхово следва да внесе 

предложение в Общински съвет Елхово за приемане решение за придобиване 

(одобряване на инвестицията), след което активът да премине в управление на 

Асоциацията по ВиК Ямбол и предаден за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на действащия оператор „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Ямбол чрез 

допълване и/или актуализиране  на Приложение №1 от Договора за изпълнение на 

дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ. 

При взето решение от Общински съвет Елхово за приемане на инвестицията 

(ДМА), Кметът на Община Елхово  подписва приемо-предавателен протокол, след 

което при получаване на данъчен документ (фактура), същите се завеждат в баланса на 

общината като дълготраен материален актив. Обектът трябва да бъде предоставен за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК оператора „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – гр. Ямбол, изпълняващ дейностите по чл. 198о, ал.1 от ЗВ в 

обособената територия. Процедурата по предоставянето има уведомителен режим и е в 

изпълнение на §9, ал.10 от Закона за изменение и допълнение на закона за водите (обн. 

в ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр.58 от 2015 г.), според който собственикът 

на ВиК съоръжението – публична общинска собственост, незабавно уведомява 

асоциацията по ВиК за датата на въвеждането му в експлоатация. В този случай ВиК 

съоръжението - публична общинска собственост, преминава в управление на 

Асоциацията по ВиК Ямбол от датата на получаването на уведомлението и 

документите. 

Приключване на цялата процедура завършва с предприемане на действие от 

страна на Асоциацията по ВиК- Ямбол за допълване на Приложение №1 от Договора за 



изпълнение на дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ, подписан между нея и ВиК оператора 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Ямбол. 

 С моя  заповед № РД - 751/23.11.2020 год.   е назначена комисия за извършване 

на  процедура по отчитане на реализираната от „ВиК“ ЕООД - гр. Ямбол през 2020 г. 

инвестиция „Доставка и монтаж на потопяема сондажна помпа „SAER FS 98 E/38 в 

ПС - с. Изгрев“  на обща стойност 5 251,92 лв. и преобразуването й в ДМА на община 

Елхово. 

 Във връзка с гореописаната процедура и последващи действия,  предлагам на 

Общински съвет Елхово да вземе следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 198г и 198д от  

Закона за водите Общински съвет Елхово, одобрява направените инвестиции за 

2020год., финансирани от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

гр.Ямбол и приема следният актив 

„Доставка и монтаж на потопяема сондажна помпа „SAER FS 98 E/38 в ПС-

с.Изгрев“ на стойност 5 251,92 (пет хиляди двеста петдесет и един лева и деветдесет и 

две ст.) лева без ДДС. 

 

 2.Възлага на Кмета на Община Елхово да извърши действия по процедура за 

приемане и предаване на инвестициите (ДМА),  съгласно изискванията на Закона за 

водите и завеждането на активите в баланса на общината. 

 

 

 

 Приложение: Протокол от 01.12.2020 г. – 1 бр.               

    

  

 

ПЕТЪР КИРОВ  

 Кмет на община Елхово 

 

 

 

 

 

 
 

Съгласували: 

 

Пепа Кючукова - зам. кмет 

 

Д. Трендафилова - юрист 

 

 

Изготвил: 

инж. Веска Методиева 


