
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГРАД ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

От  

Кичка Тонева Петкова 

Кмет на Община Чирпан 

        

Относно: Приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора през 2018 г., като част от 

задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по ВиК – Стара 

Загора. 

 

Уважаема госпожо Председател,  

Уважаеми дами и господа, общински съветници,  

 

 

„Асоциация по ВиК – Стара Загора” е юридическо лице, което ще се грижи за 

управлението и поддържането на водоснабдителните и канализационните системи в 

областта и ще консолидира усилията на държавата и общините за привличането на 

инвестиции в сектора и реализирането на значими ВиК проекти. Тя не е търговско 

дружество, няма да формира и разпределя печалба. 

„Асоциация по ВиК – Стара Загора” е предоставила списък на извършените през 2018 г. 

обекти, финансирани от ВиК оператора по рехабилитация и реконструкция на 

съществуващата В и К структура и/или изграждане на нова такава, в договорения 

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 се назначават 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 приемо 

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 - Стара Загора. 

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

предавателен протокол между ВиК оператора и кмета на съответната община. 

4. В петдневен срок от приемането ВиК оператора следва да издаде данъчен документ 

(фактура) за извършената доставка. 

5. ВиК 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 ВиК оператора да стопанисва, поддържа и експлоатира 

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

ЗДДС е облагаема и е с непрекъснато изпълнение. 

6. Общините незабавно да уведомят Асоциацията по ВиК за преминаване в 

управлението ѝ 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.198 о, ал. 1 от Закона за водите. 

 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

 

 



 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал.1 и чл.198б, т.2 от 

Закона за водите, Общински съвет – Чирпан да реши: 

 

I. Общински съвет – Чирпан ОДОБРЯВА И ПРИЕМА инвестиции в активи публична 

общинска собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

Стара Загора, посочени в Приложение №1, неразделна част от решението. 

 

II. Общински съвет – Чирпан УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА  на Кмета на Община 

Чирпан да подпише приемо-предавателен протокол с „ВиК” ЕООД, гр. Стара 

Загора за посочените в точка I активи. 

 

III.  Общински съвет – Чирпан ПРЕДОСТАВЯ за управление посочените в точка I 

активи на „Асоциация по ВиК” на обособената територия, обслужвана от „ВиК” 

ЕООД, гр. Стара Загора. 

 

IV. Общински съвет – Чирпан УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА на Кмета на 

Община Чирпан да изпрати уведомително писмо до „Асоциация по ВиК” на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора за 

предоставяне на активите на ВиК оператора - „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора за 

изпълняване на дейностите по договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги, както и да подпише всички 

необходими документи за предаване на актива. 

 

 

 

 

 

 

Вносител:……………………. 

КИЧКА ПЕТКОВА  

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал:…………………. 

ИВАНКА ИВАНОВА 

Юрисконсулт 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 
1. „Обект 326 Направа на връзка между хранителен водопровод от водохващане „Бегов Гьол - 

Изворово” към събирателна шахта на водохващане „Бегов Гьол – Рупките” с тръби ПЕВП ф90 мм, 

Pn=10 атм с дължина 40м. , землището на с. Изворово, общ. Чирпан”; 

 

2. „Обект 337 Монтаж на СК Dn 80 мм за оформяне на водоснабдителни зони, с. Рупките, общ. 

Чирпан”; 

 

3. „Дистанционна визуализация на три броя водомери в напорен водоем за гр. Чирпан”; 

 

4. „Водомер Dn=80 мм с импулсен изход D14XH042002E”; 

 

5. „Подмяна на СК Dn=200 мм на ул. „Братя Даскалови”, гр. Чирпан, община Чирпан”; 

 

6. „Реконструкция на уличен водопровод Ф60 АЦ с тръби ПЕВП Ф63 мм, Pn=10 атм, дължина 100 

м и 2 бр. СВО в с. Гита, община Чирпан”. 

 


