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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 183 / 29.12.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 17 / 29.12.2022 г. 

 

 

Относно: Предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, 

гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2022 г.“ за управление 

от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново 

 

 

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   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

13 гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, 

град Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от тристранната 

комисия съгласно приложения Протокол от 12.12.2022 г., неразделна част от 

настоящото решение, и възлага на кмета на Общината да приеме с двустранен 

Приемо-предавателен протокол активи: 

 Сградно водопроводно отклонение по ул. „Трети Март“ № 6, гр. Елена на 

стойност 307.52 лв. без ДДС; 

 Сградно водопроводно отклонение по ул. „Дойно Граматик“ №1, гр. Елена, 

за УПИ XIII-441, кв. 28, по план на гр. Елена на стойност 320.83 лв. без ДДС 

 Сградно водопроводно отклонение за УПИ III-123, кв. 39 по план на с. 

Константин на стойност 341.40 лв. без ДДС 

 Сградно водопроводно отклонение за имот с № 40035.450.22.1 по КККР на с. 

Крумчевци на стойност 303.23 лв. без ДДС 

 Сградно водопроводно отклонение за УПИ IX – 194, кв. 16, с. Чакали, общ. 

Елена на стойност 319.03 лв. без ДДС; 

 

 



 

2. Предава за управление на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от В и К „Йовковци“ ООД - Велико Търново придобитите активи 

извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на 

територията на община Елена през 2022 г.;  

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 АВиК и ВиК 

„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 ВиК 

„Йовковци“ ООД, активите по т. 1.;  

4. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме необходимите действия 

по изпълнението на т. 2 и т. 3 от настоящото решение като изпрати Уведомление 

до председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

ВиК „Йовковци“ ООД, Велико Търново с приложени копия на необходимите 

документи. 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


