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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж.Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

Относно: Предаване на новоизграден актив „Изграждане канал по улица
„Велчова Завера“ от О.Т. 188 до О.Т. 190, гр. Елена“ и „Активи извършени за
сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община
Елена“ за управление от Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико
Търново

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Елена завърши строеж „Изграждане канал по улица „Велчова Завера“ от О.Т.
188 до О.Т. 190, гр. Елена“. Канализационният участък е с дължина 63 м. Положиха се
в изкоп гофрирани тръби PR с диаметър ф315мм върху пясъчна подложка. Обратният
насип се изпълни от нефракциониран скален материал уплътнен. Възстанови се
уличната настилка с износващ пласт от плътен асфалтобетон. Строежът се изпълнява
от 14.11.2016 г. до 20.12.2016 г. Приет е от държавна приемателна комисия с протокол
обр. 16 от 22.02.2017 г. и е издадено разрешение за ползване от Дирекцията за
национален строителен контрол № ДК-07-ВТ-6 от 23.02.2017 г.
Община Елена прие следните активи от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико
Търново:“Помпа вертикална, монтирана в ПС Усои, в землището на гр. Елена“,
„Водомер волтманов DN 50 мм, монтиран на НР за с. Илаков рът“, „Водомер волтманов
DN 100 мм, за водоснабдителна система „Елена“ – дренаж „Буков дол“, монтиран във
водомерна шахта под НР за гр. Елена“, „Водомер волтманов DN 100 мм, за
водоснабдителна система „Константин“ – дренаж „Гюрлека“, монтиран на ПС за с.
Каменари“, „Водомер волтманов DN 100 мм, монтиран във водомерна шахта под НР за
с. Майско“, „Водомер волтманов DN 100 мм, монтиран във водомерна шахта под НР за
с. Буйновци“, „Водомер волтманов DN 150 мм, за водоснабдителна система „Бадевци“,
монтиран във водомерна шахта – асф. база, находящ се в гр. Елена“, „Реконструкция на

водопроводна мрежа с дължина 34м в с. Костел“, „Изграждане на напорен водопровод
РЕНD ф63мм, с дължина 237 м, находящ се на път „Елена – Багалевци“, в землището на
с. Багалевци“, „Изграждане на хранителен водопровод РЕНD ф90мм, с дължина 272 м,
в землището на с. Каменари“, „Изграждане на довеждащ водопровод РЕНD ф90 мм, с
дължина 225 м, в землището на с. Раювци“, Водомер волтманов DN 80 мм, монтиран на
НР за с. Средни колиби“.
Съгласно чл. 198б от Закона за водите (ЗВ), когато собствеността на В и К системите в
границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или
между няколко общини, управлението на В и К системите се осъществява от
съответната Асоциация но В и К. Във връзка с това, новопридобитите активи
(завършеният строеж и получените активи) следва да бъдат предадени за управление на
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К Йовковци“
ООД – гр. В. Търново, респективно на водния оператор „В и К Йовковци“ ООД за
стопанисване, поддържане и експлоатация.
Редът за това предаване е регламентиран в §9, ал. 10 от Преходните и заключителни
разпоредби към ЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), а именно:
„(10)… собственикът на В и К системите и съоръженията – публична държавна и
публична общинска собственост, изградени или въведени в експлоатация след
изготвяне на протоколите… уведомява Асоциацията по В и К за датата на
въвеждането им в експлоатация и й изпраща копия от документите, свързани с
изграждането и собствеността им … В и К системите и съоръженията – публична
държавна и публична общинска собственост, преминават в управление на
Асоциацията по В и К на съответната обособена територия от датата на
получаването на уведомлението и документите“.

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:
РЕШИ:
1. Предава за управление на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от В и К „Йовковци“ ООД - Велико Търново следните придобити

активи: канал по улица „Велчова Завера“ от О.Т. 188 до О.Т. 190, гр. Елена, с
балансова стойност – 37 728,70 лв. и активи извършени за сметка на „ВиК
Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена, с
балансова стойност – 21 076 лв.;
2. Възлага на кмета на община Елена да изпрати уведомление до Асоциацията по
В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К Йовковци“ ООД – гр.
Велико Търново, ведно с всички необходими съпътстващи документи.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил,
инж. Хр. Симеонов, гл. инжинер
16.4.2018 г..

