
 

           
 

 

 

 

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРИ ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Галина Радева 

за Кмет на община Братя Даскалови, 

съгл. Заповед № РД – 351/03.09.2020 г. 

 

 

Относно: Приемане и одобряване на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – Стара Загора през 2019 г. в обекти – публична общинска 

собственост на Община Братя Даскалови, в изпълнение на одобрената от Асоциацията по 

ВиК инвестиционна програма за 2019 г. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

           С приемо-предавателен протокол Асоциацията по ВиК предаде на Община Братя 

Даскалови досиета на обекти за направени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

Стара Загора инвестиции през 2019 г. на територитята на Община Братя Даскалови в активи 

публична общинска собственост, съдържащи изработка на инвестиционни проекти, 

геодезическо заснемане и фактури. 

 

 По указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с писмо 

№ 91-00-87 от 13.10.2017 г., цялостната процедура за приемане на вече извършени 

инвестиции в активи е: 

 

 1. Кмета на общината трябва да  предложи на  Общинския съвет Братя Даскалови да 

вземе решение за приемане и одобрение на инвестициите, след което активът да премине в 

управление на АВиК и предаден за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия 

ВиК оператор чрез допълване и/или актуализиране на приложение №1 от договора. 

 2. След одобрението и приемането на инвестициите в активи се подписва приемо-

предавателен протокол между ВиК оператора и кмета на  община Братя Даскалови. 
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 3. Община Братя Даскалови  да уведоми Асоциацията по ВиК за преминаване в 

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

поддържане и експлоатация на ВиК оператора чрез допълване и/или актуализиране на 

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

  

 В изпълнение на т.1 следва да се пристъпи към произнасяне на Общински съвет Братя 

Даскалови относно одобряването и приемането на конкретните инвестиции, след което 

съответния актив да премине в управление на АВиК и да бъде предаден за стопанисване, 

поддържане и експлоатация от ВиК оператора. 

  

 Във връзка с горе изложеното предлагам на Общински съвет - Братя Даскалови да 

вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8, в изпълнение на правомощията по чл.21, ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.19, ал.1, чл.198о ал.1 

и чл.198п, ал.1 и ал.5 от Закона за водите, и на основание сключен договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги по чл. 198о, ал.1 от Закона за водите, в 

съответствие с Указания, дадени от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, с изх.№ 91-00-87/13.10.2017г до Председателя на АВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – Ст.Загора: 

 

1. ПРИЕМА И ОДОБРЯВА следните инвестиции в публични активи на Община Братя 

Даскалови, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Ст.Загора през 2019 

година: 

1.1.Изработка на инвестиционен проект, геодезическа услуга за изработване на 

трасировъчен план за обект „Реконструкция и подмяна на част от вътрешна 

водопроводна мрежа в с.Черна гора, Община Братя Даскалови”  – стойност на 

инвестицията 38 520  лв. без ДДС.  

 

1.2.Изработка на инвестиционен проект, геодезическа услуга за изработване на 

трасировъчен план за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в 

с.Партизанин, Община Братя Даскалови”  – стойност на инвестицията 16 673  лв. 

без ДДС.  

 

1.3.„Геодезическа услуга на санитарно-охранителна зона на каптиран извор – с.Горно 

Белево, общ. Братя Даскалови”- стойност на инвестицията 880  лв. без ДДС.   

 

1.4.  „Геодезическа услуга за трасиране на границите на санитарно-охранителна зона на 

дренаж „Халка бунар” в землището на с.Горно Белево, общ. Братя Даскалови” - 

стойност на инвестицията 800  лв. без ДДС.   

 

1.5. „Геодезическа услуга за нанасяне върху извадка от Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Гранит на санитарно-охранителна зона на шахтов 

кладенец, намиращ се  в Поземлен имот с идентификатор 17717.101.239 в 



землището на с.Гранит, общ. Братя Даскалови” - стойност на инвестицията 5 200  

лв. без ДДС.   

 

2. Активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „ВиК” ЕООД – Ст.Загора и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане 

и експлоатация на „ВиК” ЕООД – Ст.Загора. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ГАЛИНА РАДЕВА: …………………...…………. 

За Кмет на Община Братя Даскалови, 

Съгл.Заповед № РД – 351/03.09.2020 г. 

 

 

Съгласувал: 

Елена Нонева 

Обслужващ юрист 

 

Съгласувал:  

Янка Гайдаджийска  

Директор на  „УТИСПП”     

 

 

 

Изготвил: 

Койчо Иванов 

Техник-инвеститорски контрол 


