ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 148 / 29.11.2018 г.
ПРОТОКОЛ № 15 / 29.11.2018 г.
Относно: Одобрение и приемане на инвестициите на територията на община
Елена, извършени от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр.
Велико Търново през 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 198б, т. 2 и чл. 198ж от Закона за водите, както и §9, ал.
10 от Преходните и заключителни разпоредби към същия (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г.,
изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД,
град Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от тристранната
комисия съгласно Протокол от 15.11.2018 г. и възлага на кмета на Общината да
приеме с двустранен Приемо-предавателен протокол активи:
1.1. GSM-система за управление на водоеми AQUA-1000 – 2 бр., съответно за
ПС „Светославци" - с. Светославци и НР „Константин“ - с. Константин, на
обща стойност 1 701.00 лв.
1.2. Помпа WILO за ПС „Ребревци“ - с. Ребревци на стойност 2 199.13 лв.
1.3. Водомери – 2 бр., съответно за НР „Палици“ - с. Палици и НР „Усои 2“,
гр. Елена на стойност 968.63 лв.
1.4. Водопровод в с. Марян на стойност 1 129.09 лв.
1.5. Водопровод в с. Константин, ул. „Крайна“ от № 2 до № 12 на стойност
635.94 лв.
2. На основание чл. 198ж от Закона за водите (ЗВ) и § 9, ал. 10 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗВ, и във
връзка с чл. 198б, т. 2 от Закона за водите, Община Елена да предаде
новоизградените дълготрайни материални активи, приети с приемо-предавателен
протокол, за управление на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от В и К „Йовковци“ ООД, Велико Търново (А ВиК).

3. На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т.
5, и ал. 6 от Закона за водите, и при условията на сключения между А ВиК и „В и
К „Йовковци“ ООД, гр. В. Търново договор, който е в сила от 01. 06. 2016 г.,
Община Елена да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на
оператора В и К „Йовковци“ ООД активите по т. 2;
4. Упълномощава кмета на Община Елена да предприеме необходимите действия
по изпълнението на т. 2 и т. 3 от настоящото решение като за целта изпрати
уведомление до Председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от ВиК „Йовковци“ ООД, Велико Търново, ведно с приложени копия
на необходимите документи.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА

