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Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
 

От Петър Андреев Киров-Кмет на община Елхово 

 

  ОТНОСНО: Предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на  

 „Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична 

 рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“  на „Водоснабдяване и канализация 

 “ЕООД – Ямбол 

 

  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 Към обект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за 

отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. 

Елхово“, ДБФП № BG16M1OP002-1.009-0004-С01, финансиран от Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Кохезионен фонд на Европейския съюз с Разрешение за ползване №ДК-07-Я-

47/23.12.2020 г. е въведен в експлоатация строеж: 

1.„Пречиствателна станция за отпадъчни води, включително външни 

връзки към нея- гр.Елхово, община Елхово, област Ямбол - II категория 

“, а  

с Разрешение за ползване №ДК-07-Я-48/23.12.2020 г. е въведен в 

експлоатация строеж 

2.„Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата в гр. Елхово“ 

 и „Канализационна помпена станция за дъждовни води“. 

Съгласно чл.19, ал.1, т.4, буква „б“ от Закона за водите, пречиствателните 

станции и съоръженията за отпадъчни води, които обслужват потребителите на 

територията на общината са публична общинска собственост. 

Съгласно чл.198 о, ал.1 от Закона за водите, стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК 

услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда 

на този закон и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 

услуги. 

Съгласно чл.198 о, ал.4 от Закона за водите, общинският съвет чрез кмета на 

общината предоставя на съответния ВиК оператор правото да извършва дейностите 

по ал. 1 чрез възлагане по реда на този закон. 

Община Елхово има сключен Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията за предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги на 18.03.2016 г. влязъл в сила на 

01.04.2016 г. 

 Съгласно чл. 4.4.(в)  от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги, ако Асоциацията по ВиК (някой от нейните членове) създаде 

или придобие по друг начин Публични активи, след датата на влизане в сила на 

Договора, Асоциацията по ВиК предоставя тези активи на Оператора и Операторът 

ги приема в срок от 60 дни, след като тези активи бъдат въведени в експлоатация в 
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съответствие със Закона за устройство  на територията и Наредбата за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. 

 Съгласно чл.4.4.(г) от Договора, предоставянето на активите се смята за 

извършено след изпълнение на процедурите,  предвидени в действащото право и с 

изпращане на писмено уведомление от Асоциацията по ВиК до Оператора, в което 

новият/ново идентифицираният актив се описва с характеристиките, посочени в 

Приложение I. 

 

 Предвид гореизложеното, на основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.19, 

ал.1, т.4, буква б“ и чл.198о, ал.4 от Закона за водите, чл. 4.4.(в) и чл. 4.4.(г)  от   

Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, 

предлагам Общински съвет Елхово  да приеме следните 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1. Дава съгласие Община Елхово, в качеството си на член на Асоциацията по ВиК,  

да предостави за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ЕООД-

Ямбол, съгласно условията на договора, подписан между Асоциацията по ВиК 

(АВиК) с обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, 

гр.Ямбол, и Оператора „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, сключен на 18.03.2016 г., влязъл 

в сила на 01.04.2016 г., следните обекти: 

 1.1.„Пречиствателна станция за отпадъчни води, включително външни връзки 

към нея - гр.Елхово, община Елхово, област Ямбол“. Въведена в експлоатация с 

Разрешение за ползване №ДК-07-Я-47/23.12.2020 г.   

 1.2.„Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата в гр.Елхово“ и 

„Канализационна помпена станция за дъждовни води“. Въведени в експлоатация 

с Разрешение за ползване №ДК-07-Я-48/23.12.2020 г.  

 

2. Упълномощава кмета на Община Елхово да предприеме всички последващи 

действия. 

                                                      

 Приложения: 
 Разрешение за ползване № ДК-07-Я-47/23.12.2020 г.  и 

 Разрешение за ползване № ДК-07-Я-48/23.12.2020 г.   

 

 

 

  

ПЕТЪР КИРОВ  

  Кмет на община Елхово 

 

 
 

 

 

 


