
 

           
 

 

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Иван Стоянов Танев 

Кмет на община Братя Даскалови 

 

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 

Асоцициятата 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 количествено-стойностни сметки за 

установяване на строително монтажни работи, протоколи за годността за ползване на 

строежа, актове за въвеждане в експлоатация, 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. Асоцияцията по ВиК  информира Кмета на община Братя Даскалови, че е 

необходимо да назначи комисия, която да извърши проверка и да потвърди възможността за 

приемане на конкретната инвестиция. В комисията следва да участват представители на 

оператора (ВиК), АВиК и публичния собственик (общината). След приключване на 

проверката комисията подписва протокол, който съдържа информация за констатираното по 

време на проверката и предложения за провеждане на процедура по приемане на 

инвестициите, преминаване управлението на актива в АВиК и предаване на същите за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор чрез допълване 

и/или актуализация на Приложение №1 от договора за изпълнение на дейностите по чл.198о, 

ал.1 от Закона за водите.  

 2. След като комисията одобри инвестицията и препоръча приемане на активите се 

подписва приемо – предавателен протокол между публичния собственик (общината) и 

оператора ВиК. Когато инвестицията е направена преди подписване на приемо – 

предавателния протокол 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. 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60; 23-02; 23-88 

ул. “ Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-71                                    

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 

mailto:kmet@bratia-daskalovi.com


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

предавателен протокол между ВиК оператора и кмета на  община Братя Даскалови. 

 4. 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 описаната процедура комисия в състав и с компетентност по Заповед 

№РД-021/17.01.2020 год.  извърши проверка, състави протоколи за всеки един от обектите и 

установи съответствие на извършеното с описаното в приемо – предавателен протокол, 

констатирана е поддръжка и експлоатация на обектите, инвестицията в тях, както и нейната 

стойност. Дадени са изискващите се от процедурните правила предложения за приемане на 

инвестициите и предаването им на действащия ВиК оператор. 

 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.„Реконструкция на тръбна разводка, фитинги и арматури на НР-ниска зона, с. Колю 

Мариново, Община Братя Даскалови”  – стойност на инвестицията 2 573,57  лв. без 

ДДС.  

1.2.„Ремонт на ПС „Горно Белево” в з-ще с. Горно Белево, Община Братя Даскалови” - 

стойност на инвестицията 10 986,20  лв. без ДДС.  

1.3. „Дистанционно управление на визуализация на група ПС „Халка бунар” за с. 

Оризово, зам. С. Горно Белево, общ. Братя Даскалови”- стойност на инвестицията 

8 902,40  лв. без ДДС.   

1.4. „Дистанционно управление и визуализация на група ПС „Халка бунар” за с. 

Партизанин, зем. С. Горно Белево, общ. Братя Даскалови” - стойност на 

инвестицията 9 364,02  лв. без ДДС.   

1.5. „Реконструкция на водопровод ф 60 АЦ с тръби ПЕВП ф 75, дължина L=3,00м; ПЕВП 
ф 40, дължина L=70,00м(метод „тръба в тръба”) в с. Найденово, общ. Братя 
Даскалови” - стойност на инвестицията 689,79  лв. без ДДС.   

1.6. „Реконструкция на уличен водопровод ф 125 ет. с тръби ПЕВП ф 140, дължина L=2,0 
м; ПЕВП-RC ф 90, дължина L=38,0 м и 2 броя СВО в с. Съединение, общ. Братя 
Даскалови” - стойност на инвестицията 2 955,03  лв. без ДДС.   

1.7. „Монтаж на дозираща помпа за обеззаразяване на НВ „Долно Ново село” в з-ще с. 
Долно Ново село, общ. Братя Даскалови” - стойност на инвестицията 1 047,38   лв. 

без ДДС.   



1.8.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 130 бр. в 

с.Братя Даскалови - стойност на инвестицията 6828,87 лв. без ДДС. 

1.9.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 35 бр. в 

с.Верен - стойност на инвестицията 1522,13 лв. без ДДС. 

1.10.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 39 бр. в 

с.Голям дол - стойност на инвестицията 1923,97  лв. без ДДС 

1.11.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 1 бр. в 

с.Горно Белево - стойност на инвестицията 44,12  лв. без ДДС 

1.12.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 14 бр. в 

с.Гранит - стойност на инвестицията 793,78  лв. без ДДС 

1.13.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 2 бр. в 

с.Долно Ново село - стойност на инвестицията 111,79  лв. без ДДС 

1.14.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 1 бр. в 

с.Кольо Мариново - стойност на инвестицията 55,24   лв. без ДДС 

1.15.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 9 бр. в 

с.Малко Дряново - стойност на инвестицията 488,38    лв. без ДДС 

1.16.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 2 бр. в 

с.Марково - стойност на инвестицията 120,97 лв. без ДДС 

1.17.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 11 бр. в 

с.Медово - стойност на инвестицията 534,10  лв. без ДДС 

1.18.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 45 бр. в 

с.Мирово - стойност на инвестицията 1996,85  лв. без ДДС 

1.19.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 12 бр. в 

с.Найденово - стойност на инвестицията 718,43  лв. без ДДС 

1.20.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 15 бр. в 

с.Опълченец - стойност на инвестицията 740,15  лв. без ДДС 

1.21.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 24 бр. в 

с.Оризово - стойност на инвестицията 2449,14  лв. без ДДС 

1.22.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 12 бр. в 

с.Партизанин - стойност на инвестицията 538,78  лв. без ДДС 

1.23.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 25 бр. в 

с.Православ - стойност на инвестицията 1024,52  лв. без ДДС 

1.24.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 39 бр. в 

с.Плодовитово - стойност на инвестицията 2474,89  лв. без ДДС 

1.25.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 16 бр. в 

с.Съединение - стойност на инвестицията 715,58  лв. без ДДС 

1.26.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 2 бр. в 

с.Сърневец - стойност на инвестицията 137,81  лв. без ДДС 

1.27.Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 21 бр. в         

с.Черна гора - стойност на инвестицията 1707,89  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: 

ИВАН ТАНЕВ: …………………...…………. 

Кмет на Община Братя Даскалови 

 



 

 

 

 

 

Съгласувал: 

Елена Нонева 

Обслужващ юрист 

 

 

Изготвил: 

Койчо Иванов 

Техник-инвеститорски контрол 


