
 

 

 

 

 

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

        

Относно: Приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора, за периода от месец  

октомври 2021 година до месец септември 2022 година, 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 2022 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: 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 

 

Изготвил: Светла Дончева 

Директор дирекция УПП, ТСУ и ИК 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

1. Обект „Ремонт на гаражи при водоем "Текира", гр. Чирпан, общ. Чирпан” на стойност 17 867,85  

без ДДС 

 

2. Обект „Реконструкция на уличен водопровод Ф 60 манесман с тръби ПЕВП Ф 90, дължина 

L=225,00 м, тръби ПЕВП-RC Ф 63, дължина L=13,00 м и 6 бр. СВО по ул. „П. К. Яворов“ от ул. 

„Вълко и Каба Иван“ до ул. „Иван Андонов“ в гр. Чирпан, общ. Чирпан” на стойност на  22 184,37 

лв. без ДДС; 

 

3. Обект „Реконструкция на уличен водопровод Ф 60 ЕТ с тръби ПЕВП Ф 75, дължина L=16,00 м и 

тръби ПЕВП Ф 50, дължина L=37,00 м (метод тръба в тръба) по пътя към с. Зетьово към бивш 

втори стопански двор в гр. Чирпан, общ. Чирпан” на стойност  лв. 4 160,76 лв. без ДДС; 

 

4. Обект „Реконструкция на уличен водопровод Ф 80 ЕТ с тръби ПЕВП Ф 63, дължина L=50,00 м 

(метод тръба в тръба)  и прилежащи СВО по ул. „Роза Люксенбург“ от ул. „Александър 

Стамболийски“ до ул. „Еделвайс“ в гр. Чирпан, общ. Чирпан” на стойност  2 179,53 лв. без ДДС; 

 

5. Обект „Реконструкция на 1 бр. СВО 1" поц. с тръби ПЕВП Ф 32, дължина L=82,00 м за стадиона 

в гр. Чирпан, общ. Чирпан” на стойност  177,77 лв. без ДДС; 

 

6. Обект „Реконструкция на уличен водопровод Ф 200 манесман с тръби ПЕВП Ф 160, дължина 

L=149,00 м; ПЕВП-RC Ф 90, дължина L=85,00 м; ПЕВП Ф 40, дължина L=40,00 м; ПЕВП Ф 32, 

дължина L=20,00 м; ПЕВП 63, дължина L=1,00 м и 12 броя СВО по ул. „П. К. Яворов“ от ул. 

„Янко Иванов“ до ул. „Крачолови“ в гр. Чирпан, общ. Чирпан”  на стойност 23 648,62 лв. без ДДС; 

 

7. Обект „Реконструкция на уличен водопровод ф 60 етернит с тръби ПЕВП-RC Ф 75, дължина 

L=80,00 м и 1 бр. СВО по бул. „Георги Димитров“ от ул. “Цветарска“ на запад към 

бензиностанция „Петрол“ и „Гробищен парк“, гр. Чирпан, общ. Чирпан” на стойност 1 823,03 лв. 

без ДДС; 

 

8. Обект „Визуализация и дистанционно управление на БПС „Средно градище“ и съответните 

водоеми  в з-ще с. Средно градище, общ. Чирпан” на стойност 13 431,89 лв. без ДДС; 

 

9. Обект „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф 200 етернит с тръби ПЕВП Ф 110, дължина 

L=300,00 м от с. Свобода към с. Гита (северно от яз. Старата река), земл. с. Свобода, общ. Чирпан” 

на стойност 7 266,39 лв. без ДДС; 

 

10. Обект „Реконструкция на тласкателен водопровод Ф 108 стомана с тръби ПЕВП-RC Ф 90, 

дължина L=87,00 м от ПС “Могилово“  до с. Могилово, земл. с. Могилово, общ. Чирпан, на 

стойност 2 205,88 без ДДС; 

 

11. Обект „Изграждане на ДМА зона за с. Свобода, общ. Чирпан” ,на стойност 2 868,67 лв. лв. без 

ДДС; 

 

12. Обект „Реконструкция на участък от водопровод Ф 125 етернит с тръби ПЕВП-RC Ф 110, 

дължина L=400,00 м от НР Гита към с. Гита, общ. Чирпан”, на стойност 10 783,83 лв. без ДДС; 

 

13. Обект „Реконструкция на водопровод Ф 125 етернит с тръби ПЕВП Ф 90, дължина L=168,00 м 

и 2 бр. СВО в бивш стопански двор в село Гита, общ.Чирпан”, на стойност 4 127,74 лв. без ДДС; 

 

14. Обект „Реконструкция на водопровод Ф 60 етернит с тръби ПЕВП-RC Ф 63, дължина L=401,00 

и тръби ПЕВП Ф 63, дължина L=26,00 м и 5 бр. СВО за бивш стопански двор с.Гита”, на стойност 

9 669,12 лв. без ДДС; 



15. Обект „Реконструкция на уличен водопровод ф 110 ПЕВП с тръби ПЕВП-RC ф 110, дължина 

L=80,00 м, тръби ПЕВП ф 90, дължина L=4,00 м и тръби ПЕВП ф 75, дължина L=6,00 м и 1 брой 

СВО по ул. „Фридрих Енгелс“ от ул.“Сребрю Иванов“ до ул. „Зюмбюлюка“ в гр. Чирпан, общ. 

Чирпан” на стойност 3 569,85 лв. без ДДС; 

 

16.Обект „Визуализация на напорни водоеми гр. Чирпан, земл. гр. Чирпан, общ. Чирпан” на 

стойност 5 823,77 лв. без ДДС ; 

 

17. Обект „Реконструкция на съществуващо СВО /метод тръба в тръба/ с тръби ПЕВП ф 25, 

дължина L=81,00 м в с. Осларка, общ. Чирпан на стойност 379,64 лв. без ДДС ; 

 

18. Обект „Реконструкция на уличен водопровод Ф 80 ЕТ с тръби ПЕВП-RC Ф 90, дължина 

L=180,00 м и прилежащи СВО по ул. "Клара Цеткин" от ул. "Фридрих Енгелс" до ул. "Александър 

Стамболийски", гр. Чирпан, общ. Чирпан на стойност 6 576,71 лв. без ДДС ; 

 

19. Обект „Реконструкция на уличен водопровод Ф 80 ЕТ с тръби ПЕВП-RC Ф 63, дължина 

L=67,00 м (метод тръба в тръба) и 3 броя СВО в с. Рупките, общ. Чирпан на стойност 1 747,98 лв. 

без ДДС ; 

 

20. Обект „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф 80 ЕТ с тръби ПЕВП Ф 90, дължина L=2,00 

м; ПЕВП-RC Ф 63, дължина L=150,00 м /метод тръба в тръба/ от водоизточник Диманово кладенче 

и Петрова чешма към НР висока зона в з-ще с. Средно Градище, общ. Чирпан на стойност 1 226,16 

лв. без ДДС ; 

 

21. Обект „Реконструкция на уличен водопровод Ф 80 ЕТ и Ф 100 ЕТ с тръби ПЕВП Ф 90, 

дължина L=2,00 м и тръби ПЕВП-RC Ф 63, дължина L=100,00 м /метод тръба в тръба/ и 3 броя 

СВО в с. Спасово, общ. Чирпан на стойност 3 126,39 лв. без ДДС ; 

 

22. Обект „Визуализация и дистанционно управление на ПС „Свобода I“ и съответните водоеми за 

населените  места в з-ще с. Свобода, общ. Чирпан на стойност 11 464,67 лв. без ДДС ; 

 

23. Обект „Визуализация и дистанционно управление на ПС „Свобода II“ и съответните водоеми 

за населените  места в з-ще с. Свобода, общ. Чирпан на стойност 11 829,82 лв. без ДДС; 

 

24. Обект „Реконструкция на уличен водопровод Ф 100 ЕТ с тръби ПЕВП-RC Ф 75, дължина 

L=105,00 м /метод тръба в тръба/ и 2 броя СВО в с. Гита, общ. Чирпан на стойност 1 477,13 лв. без 

ДДС; 

 

25. Обект „Изграждане на водомерна зона за с. Зетьово, общ. Чирпан на стойност 3 253,20 лв. без 

ДДС; 

 

26. Обект „Изграждане на водомерна зона за с. Ценово, общ. Чирпан на стойност 3 117,34 лв. без 

ДДС; 

 

27. Обект „Визуализация и дистанционно управление на ПС Спасово, БПС-та към нея, ПС 

Изворово и съответните водоеми на стойност 31 765,61 лв. без ДДС; 

 

28. Обект „Монтаж на честотен регулатор към входна помпена станция на стойност 2 230,00 лв. 

без ДДС; 

 

29. Обект „Нанасяне на пояси I-ви и II-ри /общ с пояс III-ти/ на СОЗ около дренаж в поземлен 

имот с идентификатор 65810.200.216 по КККР на с. Свобода, общ. Чирпан на стойност 7 296,00 лв. 

без ДДС; 

 



30. Обект „Изготвяне на инвестиционен проект, фаза Технически проект, за обект: Реконструкция 

на водопроводната мрежа на с. Спасово, общ. Чирпан на стойност 53 053,00 лв. без ДДС; 

 

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

направени инвестиции от месец октомври 2021 година до месец септември 2022 година на 

територията на Община Чирпан – 388 броя водомери, както следва:  

 

 

№ Населено място брой  Стойност /лв./  Инв.номер 

1       ВИНАРОВО  10                         554.60  B0859A000 

2       ГИТА  25                       1425.91  B0860A000 

3       ДИМИТРИЕВО  3                         390.07  B0861A000 

4       ДЪРЖАВА  3                           180.86  B0862A000 

5       ЗЕТЬОВО  24                         1382.58  B0863A000 

6 
      ЗЛАТНА 

ЛИВАДА  
1                             64.12  B0864A000 

7       ИЗВОРОВО  7                          455.41  B0865A000 

8 
      МАЛКО 

ТРЪНОВО  
6                         345.80  B0866A000 

9       МОГИЛОВО  14                       1 280.44  B0867A000 

10       РУПКИТЕ  21                      1539.15  B0868A000 

11       СВОБОДА  26                      1530.10  B0869A000 

12       СПАСОВО  10                        510,98  B0870A000 

13 
      СРЕДНО 

ГРАДИЩЕ  
31                      1787.29  B0871A000 

14 
      СТОЯН 

ЗАИМОВО  
1                         130.89  B0872A000 

15       ЦЕЛИНА  3                         229.51  B0873A000 

16       ЦЕНОВО  7                         424.60  B0874A000 

17       ЧИРПАН  191                   20 600.54  B0858A000 

18       ЯЗДАЧ  5                        497.18  B0875A000 

 
Обща сума 388                   33410,03 

 

     
 

 

 


