ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

изх.№ РД.01.02 - ___ / 23.11.2018 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Одобрение и приемане на инвестициите на територията на община Елена,
извършени от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико
Търново през 2018 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В деловодството на Община Елена е постъпило писмо от „Водоснабдяване и канализация
Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, към което е приложен списък на изпълнените през
2018 г. обекти, финансирани от ВиК оператора, по рехабилитация и реконструкция на
съществуващата ВиК инфраструктура и/или изграждане на нова такава, в договорирания
размер на минималното задължително ниво инвестиции на територията на община Елена.
Обектите са показани в таблицата по-долу:
Описание на актива
1

GSM С-МА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ВОДОЕМИ AQUA-1000

2 ПОМПА WILO
3

ВОДОМЕРИ – 2 БР.

4 ВОДОПРОВОД
5 ВОДОПРОВОД

Стойност
(лв.)
1 701.00
2 199.13
968.63
1 129.09
635.94

Местоположение на актива
(адрес)
ПС "СВЕТОСЛАВЦИ"
НР "КОНСТАНТИН"
ПС "РЕБРЕВЦИ"
НР "ПАЛИЦИ"
НР "УСОИ 2"
с. МАРЯН
ул. "КРАЙНА" № 2 - №12

Обслужвани
населени места
с. СВЕТОСЛАВЦИ
с. КОНСТАНТИН
с. РЕБРЕВЦИ
с. ПАЛИЦИ
гр. ЕЛЕНА
с. МАРЯН
с. КОНСТАНТИН

Съгласно указанията на МРРБ, дадени с писмо № 91.00.87 / 13.10.2017 г., цялостната
процедура за приемане на инвестиции и активи е следната:
1. От общините текущо да бъдат назначавани 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 от кметовете на
общинските съвети, за вземане на решение за одобряване и приемане. В решението трябва

да е включено упълномощаването на кмета да подпише приемно-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 към
Асоциация по ВиК – Велико Търново.
3. След одобрението и приемането на инвестициите в активи се подписва приемнопредавателен протокол между ВиК оператора и кмета на съответната община.
4. В петдневен срок от приемането, ВиК оператора следва да издаде данъчен документ
(фактура).
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 В и К системите и
съоръженията, публична общинска собственост, която доставка по ЗДДС е облагаема и е с
непрекъснато изпълнение.
6. Общините незабавно да уведомят Асоциацията по В и К за преминаване в управлението
й на съответния актив, а тя от своя страна да го предаде за стопанисване, поддържане и
експлоатация на В и К 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 (ЗВ).
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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:
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.
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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.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
инж. Христо Симеонов, главен инженер
20.11.2018, 14:35 ч.

Съгласували:
Димка Петрова, главен счетоводител
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
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