
 

 

 

 

 

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

ОТ ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

        

Относно: Приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора през 2020 г., като част от 

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

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 

Загора. 

 

Уважаеми господин Председател,  

Уважаеми дами и господа, общински съветници,  

 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – 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 на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора е предоставила списък на извършените през 2020 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 на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 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 и т.3 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 „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД – 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 „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – 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 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за предоставяне на 

активите на ВиК оператора - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 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: 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ  

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал: 

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА 

Гл. юрисконсулт 

 
 

Изготвил: Светла Дончева 

Гл. експерт ЕПП 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

1. Обект „Подмяна на смукателна арматура в ПС "Текира" в гр. Чирпан, общ. Чирпан на стойност  

на  2399,88 лв. без ДДС; 

 

2. Обект:”Реконструкция на уличен водопровод Ф125 ет. С тръби ПЕВП-RC Ф160, L=500 м; тръби ПЕВП 

Ф160, L=22; тръби ПЕВП-RC Ф90, L=50м; тръби ПЕВП Ф90, L=8 м и 44 бр.СВО по ул."Д. Благоев" и 

ул."Еделвайс" м/у ул."Хр.Ботев" и ул."Кочо Цветаров" в гр.Чирпан, общ.Чирпан” на стойност 62 276,49 

без ДДС 

 

3.Обект:”Реконструкция на уличен водопровод Ф 60 ЕТ с тръби ПЕВП-RC Ф75, L=192 м и 6 бр.СВО в 

с.Димитриево, общ. Чирпан”на стойност 2040,52 лв. без ДДС; 

 

4.Обект:”Реконструкция на водопровод Ф 80 ет. от ПС "Марица" до съществуващ пчелин с тръби ПЕВП ф 

32, L=100 м /метод "тръба в тръба"/, общ. Чирпан” 
на стойност  лв. 443,70 лв. без ДДС; 

 
5.Обект:”Реконструкция на съществуващо СВО с тръби ПЕВП Ф 25, дължина L=38,00 м на ул. „Роза“ от 

№3 до №5 в с. Зетьово,  общ. Чирпан ”  на стойност 575.00 лв. без ДДС; 

 

6.Обект:”Реконструкция на СВО Ф 80 ЕТ с тръби ПЕВП Ф 63, дължина L=45 м /метод "тръба в тръба"/ за 

ул."Ал. Стамболийски" №2 в гр. Чирпан, общ. Чирпан” на стойност, 3607,42 лв без ДДС; 

 

7. Обект:”Реконструкция на довеждащ водопровод Ф 250 ет. С тръби ПЕВП-RC Ф 110, дължина L=704 м и 

тръби ПЕВП Ф 110, дължина L=42 м /метод "тръба в тръба"/ от НР до ШСК /рег. налягане/, землището на с. 

Целина, общ. Чирпан” на стойност 16 370.23 лв. без ДДС; 

 

8.Обект:”Реконструкция на уличен водопровод Ф80ЕТ с тръби ПЕВП-RC Ф 90, дължина L=154 м и 11 бр. 

СВО по ул. "Янко Кочев" от ул. "Васил Кълбов" до ул. "Пейо Яворов" в гр. Чирпан, общ. Чирпан”, на 

стойност 17 957.89 лв. без ДДС; 

 

9.Обект:”Реконструкция на уличен водопровод Ф 80 ЕТ с тръби ПЕВП-RC Ф 90, дължина L=120 м; ПЕВП 

Ф 90, дължина L=28 м и 14 бр. СВО по ул. "Янко Кочев" от ул. "Братя Даскалови" до ул. "Васил Кълбов" в 

гр. Чирпан, общ. Чирпан” ,на стойност 18 620,64лв. лв. без ДДС; 

 

10.Обект:”Реконструкция на уличен водопровод Ф 60 ЕТ с тръби ПЕВП-RC Ф 90, дължина L=165 м и 24 

броя СВО по ул. "Крачолови" от ул."Братя Даскалови" до ул. "Васил Кълбов" в гр. Чирпан, общ. Чирпан”, 

на стойност 22 691,23 лв. без ДДС; 

 
11.Обект:”Монтаж на хлорапарат С2214 /10-200 г./час/ в ПС при водоизточник "Хисарлъка", землище с. 

Рупките, общ. Чирпан”, на стойност 3169,24 лв. без ДДС; 

 

12.Обект:”Изграждане на ДМА зона на ул. "Еделвайс" между ул. "Кочо Цветаров и ул. "Иван Вазов" в гр. 

Чирпан, общ. Чирпан”, на стойност 14 716,04 лв. без ДДС; 

 

13.Обект:”Монтаж на потопяема помпа в ПС "Могилово", землището на с. Могилово, общ. Чирпан” на 

стойност 1210,07 лв. без ДДС ; 

 

14.Обект:”Реконструкция на уличен водопровод Ф 150 етернит с тръби ПЕВП Ф 110, дължина L=260 м, 

тръби ПЕВП Ф 90, дължина L=30 м, тръби ПЕВП-RC Ф75, дължина L=6 м от водомерна шахта до РШ в с. 

Малко Тръново, общ. Чирпан” на стойност 10 730,74 лв. без ДДС; 

 

15.Обект:”Изграждане на проучвателен сондаж в зоната на БПС за с. Средно градище в имот № 00913, 

землище с. Средно градище, общ. Чирпан” на стойност 21 369,37 лв. без ДДС; 



16.Обект:” ППР Хидравлично оразмеряване на водопроводна мрежа, гр.Чирпан” на стойност 13 820,00 лв. 

лв. без ДДС; 

 

1.  Монтиране на водомери на СВО (сградно водопроводно отклонение) по населени места за 

направени инвестиции от месец ноември 2019 година до месец октомври 2020 година на 

територията на Община Чирпан – 1047 броя водомери, както следва:  

 

 

№ Населено място брой 
Стойност /лв./ 

без ДДС 

1 ВИНАРОВО 19 955.50 

2 ГИТА 7 714.74 

3 ДИМИТРИЕВО 1 39,04 

4 ДЪРЖАВА 1 76,21 

5 ЗЕТЬОВО 94 4480,20 

6 ЗЛАТНА ЛИВАДА  2 104,26 

7 ИЗВОРОВО 6 366,31 

8 МАЛКО ТРЪНОВО 47 2878,13 

9 МОГИЛОВО 2 127,52 

10 РУПКИТЕ 6 602,96 

11 СВОБОДА 6 499,35 

12 СПАСОВО 9 665,08 

13 СРЕДНО ГРАДИЩЕ 11 621,06 

14 СТОЯН ЗАИМОВО 7 927,14 

15 ЦЕЛИНА 2 118,72 

16 ЦЕНОВО 2 97,24 

17 ЧИРПАН  794 53911,45 

18 ЯЗДАЧ 24 1374,50 

19 ОСЛАРКА 7 319,02 

    1047 68878,43 

 

 

 


