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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 
 

 
ДОКЛАД 

от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък 
по чл.64, ал.1  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 

Казанлък 
 

 
ОТНОСНО:  
1. Приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област 
Стара Загора за: 1. Монтирани водомери на СВО/сградно водопроводно отклонение/ на 
територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода: от месец 01.2018 г. 
до месец 10.2018 г., от месец 11.2018 г. до месец 10.2019 г., от месец 11.2019 г. до месец 
10.2020 г. и 2. Геодезически услуги и проектно проучвателни дейности на територията 
на община Казанлък от месец 11.2018 г. до месец 10.2019 г., съгласно чл.4 и чл.7 от 
Договора между АВиК и „ВиК“ ЕООД – Стара Загора   
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си 
заседание. 
 
МОТИВИ: 
Съгласно Указания на МРРБ №91-00-87/13.11.2017г., Заповед №АВиК-АП-02-3Д-
1/04.01.2021 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и Заповед №З-
8/02.01.2020 г. на Управителя на Водоснабдяване и канализация ЕООД-Стара Загора 
Общинският съвет да приеме и одобри извършените инвестиции на територията на 
община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 01.2018 г. до месец 10.2020 
г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора внасям досието на 
инвестициите в ОбС. 
С приемо-предавателни протоколи от: 31.12.2018 г.; 27.12.2019 г. и 23.12.2020 г. 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД – Стара Загора, предава на Oбщина Казанлък досиетата на обекти 
за направени инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за 
периода от месец 01.2018 г. до месец 10.2020 г. от „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕООД – Стара Загора на активи – публична общинска собственост. 
Със Заповед №1922/25.10.2021 г. на Кмета на община Казанлък е назначена комисия от 
представители на: Oбщина Казанлък; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 
Загора и Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 
и канализация“ ЕООД – Стара Загора, която да приеме извършените инвестиции на 
територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 01.2018 г. до 
месец 10.2020 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. Комисията 
извърши проверка и обобщи своята работа като изготви 3(три) отделни протоколи за 
всички извършени инвестиции за периода от месец 01.2018 г. до месец 10.2020 г.  



За Протокол №1 - ОБЩА СТОЙНОСТ 53918,51 ЛВ. без ДДС; За Протокол №2 - ОБЩА 
СТОЙНОСТ 151608,03 ЛВ. без ДДС; За Протокол №3 - ОБЩА СТОЙНОСТ 85307,21 
ЛВ. без ДДС; НА ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ВСИЧКИ ПРОТОКОЛИ 290 833,75 ЛВ. без 
ДДС.   
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет Казанлък, на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, вр. с чл.198б, т.3 и чл.198о, ал.1 от Закона за водите, вр. с Указания на МРРБ 
№91-00-87/13.11.2017г., Заповед №АВиК-АП-02-3Д-1/04.01.2021г. на Председателя на 
Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД – Стара Загора и Заповед №З-8/02.01.2020г. на Управителя на 
Водоснабдяване и канализация ЕООД-Стара Загора  
 
РЕШИ: 
 
1. Приема и одобрява извършените инвестиции в публични активи на територията на 
община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 01.2018г. до месец 10.2020г. 
от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, съгласно приложените към 
настоящото решение протоколи на комисията, назначена със Заповед № 
1922/25.10.2021г. на Кмета на община Казанлък. 
2. Активите да преминат в управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и да бъдат 
предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД – Стара Загора. 
 
АДРЕСАТ НА АКТА:  
Галина Стоянова – кмет на община Казанлък 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:  
инж.Даниела Коева – зам. кмет на община Казанлък 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ: 
Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 
 
 
Предоставям Ви всички материали в електронен вид и на хартиен носител. 
 

Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния 
управител на Област Стара Загора в седем дневен срок от приемането му . 

Препис от решението да се изпрати в Районна прокуратура-Ст.Загора, ТО-
Казанлък за преглед по реда на общия надзор и законност. 

Настоящият акт може да се обжалва в 14 дневен срок пред Административен съд 
Стара Загора 
 
Приложения:  
1. Копие от Заповед №1922/25.10.2021г. на Кмета на община Казанлък.   
2. Копие от Заповед № АВиК-АП-02-3Д-1/04.01.2021г. на Председателя на Асоциация 
по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 
– Стара Загора. 



3. Копие от Заповед № З-8/02.01.2020г. на Управителя на Водоснабдяване и 
канализация ЕООД-Стара Загора. 
4. Копие от приемо-предавателен протокол от: 31.12.2018г. от Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 
Загора на община Казанлък, заедно със съответните приложени документи: - Акт за 
въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 31.10.2018г. – 19 броя; 
- Справка брой монтирани водомери на СВО за период от месец януари до месец 
октомври 2018 година - сума механизация, труд, материали – обща сума на обща 
стойност 53918,51лв. без ДДС; 
- Справка за вложени материали /извлечение от „Регистър аварии“ за 2018г. – по номер 
на поръчка, период, адрес, видове материали-количество, цена и сума/ на обща 
стойност 44262,83лв. без ДДС; 
- Справка за вложени суми на СВО за механизация по машини, по номер поръчка, 
период, адрес, сума на обща стойност 287,94лв. без ДДС; 
- Справка за вложени суми на СВО за труд по номер поръчка, период, адрес, време на 
работа, сума труд и соц. осигуровки на обща стойност 9367,74лв. без ДДС. 
5. Копие от приемо-предавателен протокол от: 27.12.2019г. от Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 
Загора на община Казанлък, заедно със съответните приложени документи: - Акт 
за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 31.10.2019г. – 20 броя; 
- Справка брой монтирани водомери на СВО за период от месец ноември 2018 година 
до месец октомври 2019 година - сума механизация, труд, материали – обща сума на 
обща стойност 67229,03лв. без ДДС; 
- Справка за вложени материали /извлечение от „Регистър аварии“ за месец ноември 
2018г. – по номер на поръчка, период, адрес, видове материали-количество, цена и 
сума/ на обща стойност 10162,62лв. без ДДС; 
- Справка за вложени материали /извлечение от „Регистър аварии“ за месец декември 
2018г. – по номер на поръчка, период, адрес, видове материали-количество, цена и 
сума/ на обща стойност 857,25лв. без ДДС; 
- Справка за вложени материали /извлечение от „Регистър аварии“ от месец януари 
2019г. до месец октомври 2019 година – по номер на поръчка, период, адрес, видове 
материали-количество, цена и сума/ на обща стойност 44432,11лв. без ДДС; 
- Справка за вложени суми на СВО за месец ноември 2018г. - за механизация по 
машини, по номер поръчка, период, адрес, сума на обща стойност 39,55лв. без ДДС; 
- Справка за вложени суми на СВО за месец декември 2018г. - за механизация по 
машини, по номер поръчка, период, адрес, сума на обща стойност 12,75лв. без ДДС; 
- Справка за вложени суми на СВО от месец януари 2019г. до месец октомври 2019 
година - за механизация по машини, по номер поръчка, период, адрес, сума на обща 
стойност 199,24лв. без ДДС; 
- Справка за вложени суми на СВО за месец ноември 2018г. - за труд по номер поръчка, 
период, адрес, време на работа, сума труд и соц. осигуровки на обща стойност 
1897,45лв. без ДДС; 
- Справка за вложени суми на СВО за месец декември 2018г. - за труд по номер 
поръчка, период, адрес, време на работа, сума труд и соц. осигуровки на обща стойност 
615,52лв. без ДДС; 
- Справка за вложени суми на СВО от месец януари 2019г. до месец октомври 2019 
година - за труд по номер поръчка, период, адрес, време на работа, сума труд и соц. 
осигуровки на обща стойност 9012,54лв. без ДДС. 
- Съвместен приемо-предавателен протокол от 26.01.2017г.; 
- Приемо-предавателен протокол от 11.07.2017г.; 



- Геодезически услуги и проектно проучвателни дейности – обща сума на обща 
стойност 84379,00лв. без ДДС; 
- Фактури с №2513; №5000001532; №19; №148 за актив ПС „Вод. мрежа Ж.К. Изток 
Казанлък - на обща стойност 38074,00лв. без ДДС. 
- Фактура с №165 за актив ПС „Рек. водопроводна мрежа гр. Шипка“ - на обща 
стойност 46305,00лв. без ДДС. 
6. Копие от приемо-предавателен протокол от: 23.12.2020г. от Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 
Загора на община Казанлък, заедно със съответните приложени документи: Акт за 
въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 31.10.2020г. – 21 броя; 
- Справка брой монтирани водомери на СВО за период от месец ноември 2019 година 
до месец октомври 2020 година - сума механизация, труд, материали – обща сума на 
обща стойност 85307,21лв. без ДДС; 
- Справка за вложени материали /извлечение от „Регистър аварии“ от месец ноември  
2019г. до месец октомври 2020 година – по номер на поръчка, период, адрес, видове 
материали-количество, цена и сума/ на обща стойност 43464,99лв. без ДДС; 
- Справка за вложени суми на СВО от месец ноември 2019г. до месец октомври 2020 
година - за механизация по машини, по номер поръчка, период, адрес, сума на обща 
стойност 246,29лв. без ДДС; 
- Справка за вложени суми на СВО от месец ноември 2019г. до месец октомври 2020 
година - за труд по номер поръчка, период, адрес, време на работа, сума труд и соц. 
осигуровки на обща стойност 12899,55лв. без ДДС. 
- Справка за вложени материали /извлечение от „Регистър аварии“ от месец ноември  
2019г. до месец октомври 2020 година – по номер на поръчка, период, адрес, видове 
материали-количество, цена и сума/ на обща стойност 27075,32лв. без ДДС – за 
водомери с дистанционно отчитане; 
- Справка за вложени суми на СВО от месец ноември 2019г. до месец октомври 2020 
година - за механизация по машини, по номер поръчка, период, адрес, сума на обща 
стойност 22,10лв. без ДДС - за водомери с дистанционно отчитане; 
- Справка за вложени суми на СВО от месец ноември 2019г. до месец октомври 2020 
година - за труд по номер поръчка, период, адрес, време на работа, сума труд и соц. 
осигуровки на обща стойност 1598,96лв. без ДДС - за водомери с дистанционно 
отчитане. 
7. Копие от Протоколите на комисията,  назначена със Заповед № 1922/25.10.2021г. на 
кмета на община Казанлък за приемане на извършените инвестиции – 3 броя. 
 
 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА  
Кмет на община Казанлък 
   
Съгласували: 
инж. Даниела Коева - зам. кмет по ИСТ 
Кольо Байков - главен юрисконсулт 
 
Изготвил:  
инж. Петьо Бакоев - старши експерт ВКМС  


