
О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К 
 
 
 
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 по обекти за периода от месец 11.2020г. до месец 10.2021г., съгласно чл.4 и чл.7 от 
Договора между АВиК и „ВиК“ ЕООД – Стара Загора; 
2. Приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара 
Загора за монтирани водомери на СВО/сградно водопроводно отклонение/ на територията на 
община Казанлък, област Стара Загора за периода: от месец 11.2020г. до месец 09.2021г., 
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 чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация, във връзка с Указания на МРРБ № 91-00-87/13.11.2017г., Заповед № АВиК-
РД-3Д-6/21.12.2021г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, Общинският съвет да 
приеме и одобри извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара 
Загора по обекти за периода от месец 11.2020г. до месец 10.2021г. и за монтирани водомери 
на СВО/сградно водопроводно отклонение/ на територията на община Казанлък, област 
Стара Загора за периода: от месец 11.2020г. до месец 09.2021г. от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД – Стара Загора внасям досието на инвестициите в ОбС. 
            С 2 (два) броя приемо-предавателни протоколи от 29.12.2021г. Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 
Загора, предава на община Казанлък досиетата на обекти за направени инвестиции на 
територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2020г. до 
месец 10.2021г. и за монтирани водомери на СВО/сградно водопроводно отклонение/ на 
територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2020г. до 
месец 09.2021г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора на активи – 
публична общинска собственост. 

Със Заповед № АВиК-РД-3Д-6/21.12.2021г. на Председателя на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 
Загора е назначена междуведомствена комисия от представители на: община 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: 
1. По обекти за периода от месец 11.2020г. до месец 10.2021г.  
2. За монтирани водомери на СВО/сградно водопроводно отклонение/ на територията на 
община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2020г. до месец 09.2021г. от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.  

 



Комисията извърши проверка и обобщи своята работа като изготви отделни 
протоколи за всички извършени инвестиции:  

1. По обекти за периода от месец 11.2020г. до месец 10.2021 г. НА ОБЩА 
СТОЙНОСТ 309 509,33 ЛВ. без ДДС  

 2. За монтирани водомери на СВО/сградно водопроводно отклонение/ на територията 
на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2020г. до месец 09.2021г. 
НА ОБЩА СТОЙНОСТ 66 161,86 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-РД-3Д-6/21.12.2021г. на Председателя на Асоциация по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 
Стара Загора,   
 
РЕШИ: 
1. Приема и одобрява извършените инвестиции в публични активи на територията на община 
Казанлък, област Стара Загора 1. По обекти за периода от месец 11.2020 г. до месец 10.2021 
г. и 2. За монтирани водомери на СВО/сградно водопроводно отклонение/ на територията на 
община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2020 г. до месец 09.2021 г. от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, съгласно Заповед №АВиК-РД-3Д-
6/21.12.2021 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.   

 
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:  
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 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 
            В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложения:  
           1.Копие от Заповед АВиК-РД-3Д-6/21.12.2021г. на Председателя на Асоциация по ВиК 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 
Загора.   

2.Копие от приемо-предавателен протокол от: 29.12.2021г. от Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 
Загора на община Казанлък. 

3.Копие от Протоколи за извършени инвестиции – 30 броя. 
4.Копие от приемо-предавателен протокол от: 29.12.2021г. 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 30.09.2021г. – 21 броя; 
- Справка брой монтирани водомери с дистанционно отчитане на СВО за период 
от месец 11.2020г. до месец 09.2021г. - сума механизация, труд, материали – обща 
сума на обща стойност 22442,47лв. без ДДС; 
- Справка за вложени материали за период от месец 11.2020г. до месец 09.2021г. 
– по номер на поръчка, период, адрес, видове материали-количество, цена и сума на 
обща стойност 19532,92лв. без ДДС; 
- Справка за вложени суми на СВО за механизация по машини, по номер 
поръчка, период, адрес, сума на обща стойност 36,53лв. 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 2873,02лв. без ДДС; 
 
- Справка брой монтирани водомери на СВО за период от месец 11.2020г. до месец 
09.2021г. - сума механизация, труд, материали – обща сума на обща стойност 
43719,39лв. без ДДС; 
- Справка за вложени материали за период от месец 11.2020г. до месец 09.2021г. 
– по номер на поръчка, период, адрес, видове материали-количество, цена и сума на 
обща стойност 33561,83лв. без ДДС; 
- Справка за вложени суми на СВО за механизация по машини, по номер 
поръчка, период, адрес, сума на обща стойност 199,07лв. 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 9958,49лв. без ДДС 
5.Копие от Протоколи за извършени инвестиции – 21 броя. 
 
 
 

 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА  
Кмет на община Казанлък 
   
Съгласували: 
инж. Даниела Коева, зам. кмет по ИСТ 
Пламена Славенска, юрисконсулт 
 
Изготвил: инж. Петьо Бакоев, старши експерт ВКМС  



Асоциация по ВиК на обособената територия, 

о бслужвана от „Водоснабдяване и канализац ия" 

1ООД - Стара Загора 

3 А П О В Е Д 

21.12.2021 г. 

Х АвИк-Рд-зд-б/г 1.1 г.г 1 г. 

Подписано от: Krasimira Stefkova Marinova 

На основание чл. 16, т. 10 във връзка с чл. 336 от Правилника за организацията и дейносrга 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Заповед № 2 1 14/ 1 6. 1 1 .2 1 г. на кмета на Община 

Казанлък и писмо с изк. № ЦУ-1535/04.11.21 г. на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора /вх. № АВиК-РД-26-[10]/11.11.21 г./ 

НАЗНАЧАВАМ: 

Междуведомствена комисия в състав: 

За Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация" ЕООД - Стара Загора 

➢ Красимира Маринова - главен секретар 

➢ Мадлена Чешмеджиева - главен счетоводител 

За Община Казанлък 

➢ инж. Петьо Бакоев - ст. експерт ВКМС в Община Казанлък 

➢ Христина Жекова - гл. специалист „Счетоводство" в Община Казанлък 

За „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора 

➢ инж. Жаклина Смилянова - ръководител отдел „Технически" 

➢ Красимир Славов - ръководител отдел „Водомерно стопанство" 

➢ Иванка Иванова - счетоводител 

➢ Стефка Иванова - специалист счетоводител. 

1. Комисията да извърши проверки по документи и на място с цел установяване и 

признаване изпълнението на инвестиции във ВиК системи и съоръжения - публична 
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общинска собственост, на територията на община Казанлък, реализирани от 

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД — Стара Загора в периода ноември 2020 г. — 

октомври 2021 г., съгласно Приложение V и Приложение IX от договора за изпълиение 

на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите, сключен на 29.02.2016 г. 

2. За резултата от извършената проверка на всеки обект комисията да състави и подпише 

протокол. С протокола комисията да направи предложение за одобрение на конкретната 

инвестиция от Общински съвет Казанлък и последващо подписване на прием0- 

предавателен протокол между ВиК оператора и общината. При получаване на данъчен 

документ (фактура) публичtгият собственик да заведе одобрените активи в баланса си и 

да ги предостави за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и 

канализация" ЕООД — Стара Загора. 

3. Процедурата да завърши с преминаване на активите в управление на Асоциация по ВиК 

— Стара Загора и предприемане на действие от страна на същата за допълване на 

Приложение № I от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги, сключен на 29.02.2016 г. 

4. При констатирани от комисията пропуски и нередности, допуснати при реализиране на 

текущата инвестиция от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД — Стара Загора, същите 

се отстраняват в срок, Определен от комисията в протокОла. 

5. В случай че отстраняването на установени пропуски и нередности води до 

незаконОсъобразни действия и нарушаване на националното и европейското 

законодателство, комисията да одобри само част от инвестицията/инвестициите или да 

я отквърли изцяло. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и 

изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

21.12.2021 г. 

ивАн чолАков 

Председател на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД— Стара 3агора 

км 

поДписано от: iva,rv нRisтov CHOLAKOV 

вяРно с lіктРОино 1 
ПОДПИСАнТ~I Я а 

 __~ 
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Водоснабдяввне и канализация ЕОС?д - Стара Загора  , 
~® vір lдп. °°й~рnлио-и' ®v®~° - - ; ®4~® ®'11 ® : ®~А~9

еодата, без която не можем 

ПРИЕМО - ПРЕДдВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

Днес, .,L.9- t- 2021 г., в гр. Стара 3агора между: 
1. Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация"ЕООД - Стара 3агора, със седалище и адрес на управление: гр. 

Стара 3агора, бул."Цар Симеон Велики"№108, ЕИК по БУЛСТАТ 175990026, представлявана от Иван Христов Чолаков в качеството му на председател 

и 

2. Община Казанлък, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул."Розова долина" № 6, ЕИК по БУЛСТАТ 000817778, представлявана от Галина Стоянова в 

качеството й на кмет 

се състави настоящият Приемо-предавателен протокол: 

"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация"ЕООД - Стара Загора предава на Община Казанлък: Досиета на 

обекти за направени инвестиции от месец ноември 2020 г. до месец октомври през 2021 година на територията на Община Казанлък от "Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД—гр.Стара 3агора на активи публична общинска собственост: 

`
№: 

Инвентарён 
:~;.г`.~•., : х:г: :.. :. . .,_., .

номе.р 

Шиф~;р 
. : :..::.:. ..:., 

обект. 
Наименование Обект Стойност Приложени документи 

1 01016И000 2185 

Реконструкция на водопровод Ф80 ет. с 

тръби flEBfl-RC Ф90, дължина L- 130,00 м, 

тръби ПЕВП Ф50, дължина L=8,00 м и 4 бр. 

СВО (материали и труд) по ул. „Орешака", от 
ул. „Дружба" на запад в гр. Крън, общ. 
Казанлък 

2 211.56 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 18. 1 1 .20г. 
до 21.11.20г. 

Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 11.01.21 г. 
Акг за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 29.01.21 г. 
Монтажен план

Геодезическо заснемане 

2 01091 ИООО 2190 

Реконструкция на уличен водопровод 80 АЦ 
с тръби ПЕВП-RС Ф 90, дължина L=66,00 м 
и 1 брой СВО по ул. „Орлово гнездо" от ул. 
„Генерал Драгомиров" на юг кьм ул. 
„Опълченска" в гр. Казанлък, общ. Казанлък 

12 082.34 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 14.11.20г. 

до 17.11 .20г. 

Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 07.07.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 30.07.21 г. 
Монтажен план 
Геодезическо заснемане 
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Инвентарен; : : 
номер

`Шифьр : ; . :: .. . % 
обект` 

Нанменованне Обект Стойност Приложени документн 

3 01038И000 2195 

Реконструкция на външен водопровод Ф 426 
Ст. с тръби ПЕВП-RС Ф 315, дължина 
L=180 00 м и стоманени тръби Ф 325, 
дължина L=0,4 м/връзка между тласкатели

за ВЗ и Ср3 - гр.Казанлък/ в гр. Казанлък, 
общ. Казанлък 

25 422.33 

Количествено-стойностна сметка 
Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 20. 1 1.20. 
до 23.11.20г. 

Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 04.01.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 26.02.21 г. 
Монтажен план 

Геодезическо заснемане 

4 01064И000 2198 

Реконструкция на водопровод Ф 300 АЦ и Ф 
89 чугун с тръби ПЕВП Ф 225-RC, дължина 

L=24,00 м, тръби ПЕВП-RС Ф 160, дължина 

L=30,00 м, тръби ПЕВП Ф-RC Ф 90, дължина 

L=12,00 м, тръби ПЕВП Ф 110, дължина 
L=50,ООм, тръби ПЕВП Ф 250, дължина 
L=50,00 м и 1 бр. СВо по ул."опълченска" от 
ул."Генерал Столетов" до Л. „Иван 
Недялков" в гр. Казанлък, общ. Казанлък 

34 819.41 

Количествено-стойностна сметка 
Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 06.01.21 г. 
до 09.01.21г. 
Протокол за установяване годноспа за ползване на строежа от 02.04.21г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 29.04.21г. 
Монтажен план 
Геодезическо заснемане 

5 01019И000 2200 Изграждане на водомерна зона за гр. Шипка, 
общ. Казанлък 

1423.36 

Количествено-стойностна сметка 
Протокол за установяване годноспа за ползване на строежа от 06.01.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 29.01.21 г. 
Геодезическо заснемане 

6 01021 ИООО 2202 

Реконструкция на водопровод Ф 60 етернит 

с тръби ПЕВП Ф 90, дължина L=127,00 м и 
тръби flEBfl-RC Ф 75, дължина L=8,00 м 
прилежащи 8 бр. СВО по ул. 

„Наслука" от ул. 

" Л. „Пеньо Пенев" в с. „Христо Ботев до
Бузовград, общ. Казанлък 

3 233.65 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 27. І І .20г. 
до 30.11.20г. 
Протокол за установяване годноспа за ползване на строежа от 06.01.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 29.01.21г. 
Монтажен план
Геодезическо заснемане 

7 01039И000 2207 

Реконструкция на водопровод Ф 159 ст. с 
тръби ПЕВП-RC Ф 160, дължина L=182,00 м, 

тръби ПЕВП-RC Ф 90, дължина L=8,00 м и 
прилежащо СВО по бул. „Александър 
Батенберг от OMV на изток в гр. Казанлък," 
о общ. Казанлък 

22 029.30 

Количествено-стойностна сметка
Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 26.01.21 г. 
до 29.01.21г. 

Протокол за установяване годноспа за ползване на строежа от 03.02.21г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 26.02.21г. 
Монтажен план
Геодезическо заснемане 

8 01026И000 2209 

Изграждане на общ водомерен възел за 

абонати: „НОВА Ф 49" ооД, „КАРКОНТРОЛ" 
оод „АвтоКАР 2011" Еоод, Стефан 
Бойчев Казаков, Юлиян Славчев Славовски, 

„МАРЕЛИ" ЕООД в местност „3ад Тунджа", 
землище на с. Бузовград, общ. Казанлък 

1 053.92 

Количествено-стойностна сметка 
Протокол за установяване годноспа за ползване на строежа от 03.02.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 26.02.21г. 
Монтажен план 
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9 01042И000 2210 

Реконструкция на водопровод Ф 80 етернит 

с тръби ПЕВП-RС Ф 90, дължина L=149,00 м 
и 15 бр. СВО по ул. „Мара Пенкова" от ул. 

„Козлодуй" до ул. „Хан Аспарух , гр. 
Казанлък 

19 067.29 

Количествено-стойностна сметка 
Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 26.01.21 г. 
до 29.01.21г. 
Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 04.03.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 31.03.21г. 

Монтажен план 
Геодезическо заснемане 

10 01079И000 2211 

Реконструкция на водопровод Ф 100 етернит 
с тръби ПЕВП-RС Ф 75, дължина L=85,00 м 
и 2 бр. СВО по бул. „Никола Петков" от ул. 
„Тракия" до бул. „Княз Александър 

Батенберг , гр. Казанлък 

4 187.25 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 29.04.21 г. 
до 02.05.21г. 
Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 10.05.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 31.05.21 г. 
Монтажен план 
Геодезическо заснемане 

11 01063И000 2214 Изграждане на водомерна зона „ВЗ-изток" 
във ВШ на л. ,3о ни а" г . Казанлък у , р ц , р 

1 295.79 

Количествено-стойностна сметка 
Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 26.04.21 г. 
А~ за въвеждане  в експлоатация на дълготрайни активи от 29.04.21г. 

Геодезическо заснемане 

12 01050И000 2218 

Реконструкция на уличен водопровод Ф 125 
мм ЕТ с тръби ПЕВП-RС Ф 90 мм, дължина 
L=162,00 м и 2 броя СВО по бул. „Никола 
Петков" (източно платно), на север от ул. 
„Козлодуй" в гр. Казанлък 

7 776.04 

Количествено-стойностна сметка 
Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 27.06.21 г. 
до 30.06.21 г. 
Протокол за установяване годноспа за ползване на строежа от 22.03.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 31.03.21г. 

Монтажен план 
Геодезическо заснемане 

13 01059И000 2221 

Реконструкция на уличен водопровод Ф 100 
мм и Ф200 етернит с тръби ПЕВП-RС Ф 160 
мм, дължина L=17,00 м; ПЕВП Ф 110 мм, 
дължина L=3,00 м; ПЕВП-RС Ф 90 мм, 
дължина L=240,00 м и 8 броя СВО по бул. 

„Освобождение" от бул. „Освобождение" 
№46 до ул. „Панайот Хитов" 
в гр. Казанлък, общ. Казанлък 

25 012.70 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 19.03.21г. 

до 22.03.21 г. 
Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 22.03.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 31.03.21г. 
Монтажен план 

Геодезическо заснемане 

14 01071 ИООО 2222 

Реконструкция на уличен водопровод Ф 60 
етернит с тръби ПЕВП Ф 90 мм, дължина 
L=150,00 м, ПЕВП-RС Ф 90, дължина 
L=15,00 м, ПЕВП-RC Ф 75, дължина 

L=11,00 

м, ПЕВП-RC Ф 110, дължина L=1,00 м и 
прил. СВО - 6 бр. по ул. „Бор" от ул. „Бреза" 
до ул. „8-ми март /до напоителен канал/ в с. 

Ръжена, общ. Казанлък 

5 594.93 

Количествено-стойностна сметка 
Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 01.04.21 г. 
до 04.04.21г. 
Протокол за установяване годноспа за ползване на строежа от 26.04.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 29.04.21 г. 
Монтажен план

Геодезическо заснемане 
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15 01110И000 2225 

Реконструкция на уличен водопровод Ф 80 
мм етернит с тръби ПЕВП-RС Ф 90 мм, 

дължина L=210,00 м и 22 броя СВО по ул. 

„Хан Кубрат" от ул. „Стефан Стамболов" до 

ул. „Панайот Хитов", гр. Казанлък 

23 616.55 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 10.04.21г. 

до 13.04.21 г. 
Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 16.08.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 31.08.21г. 

Монтажен план 

Геодезическо заснемане 

16 01082И000 2226 

Реконструкция на водопровод Ф 100 
стомана с тръби ПЕВП Ф 50, дължина 

L=40,00 м в местност „Зад тунджа" , земл. с. 

Бузовград, общ. Казанлък 

1 737.32 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 31.03.21 г. 
до 03.04.21 г. 
Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 20:05.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 31.05.21г. 

Монтажен план 

Геодезическо заснемане 

17 01083И000 2227 

Реконструкция на водопровод 1%<" Ст. с 

тръби ПЕВП Ф 90, дължина L=100,00 м, 

ПЕВП-RС Ф 90, дължина L=76,00 м по ул. 

„Мургаш" от ул. „Дунав" 130 м на изток и 11 
броя СВО в с. Розово, общ. Казанлък 

5 6.89.47 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 23.04.21 г. 
до 27.04.21 г. 
Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 17.05.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 31.05.21г. 

Монтажен план 

Геодезическо заснемане 

18 01072И000 2230 

Реконструкция на уличен водопровод Ф 80 
мм етернит с тръби ПЕВП Ф 90 мм, дължина 

L=100,00 м, nEBfl-RC Ф 90, дължина L=30 м 

и 2 бр. СВО от О.т. 41 на запад по ул. 

„Малуша", с. Шейново, общ. Казанлък 

5 179.10 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 22.04.21 г. 
до 25.04.21 г. 
Протокол за установяване годноспа за ползване на строежа от 17.05.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 31.05.21г. 

Монтажен план 

Геодезическо заснемане 

19 01073И000 2231 

Реконструкция на изпускател Ф 100 ЕТ на 

тласкателен водопровод Ф 200 ЕТ от ПС 

Енина" към НР „Енина" с тръби ПЕВП Ф 

110, дължина L=40,00 м в СОЗ с 

идентификатор 27499.220.615, местност 

Тублата, земл. с. Енина, общ. Казанлък 

1 341.05 

Количествено-стойностна сметка

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 28.05.21г. 

до 31.05.21 г.
Протокол за установяване годноспа за ползване на строежа от 10.05.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 31.05.21г.

Монтажен план

Геодезическо заснемане 

20 01092И000 7129 

Реконструкция на СВО Ф 3/4" поц. ст. с 

тръби ПЕВП Ф 25, дължина L=32,00 м на ул. 

„Дерелика" за обект с парт. № 668850 
(Общински приют за безстопанствени 
кучета) в гр. Казанлък, общ. Казанлък 

871.12 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 15.05.21 г. 
до 18.05.21г. 

Протокол за установяване годноспа за ползване на строежа от 12.07.21г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 30.07.21г. 

Монтажен план 
Геодезическо заснемане 
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21 01098И000 2235 

Реконструкция на уличен водопровод Ф 80 
етернит с тръби ПЕВП Ф 90, дължина 
L=247,00 м и 21 бр. СВО (материали и труд) ~о ул. 

„Тракия" от ул. „Бузлуджа" до ул. 

„Възход", с. Хаджидимитрово, общ. 
Казанлък 

9 283.з7 

Количествено-стойностна сметка 
Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 12.06.21 г. 
до 15.06.21 г. 
Протокол за установяване годността за полэване на строежа от 07.07.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 30.07.21г. 
Монтажен план

Геодезическо заснемане 

22 08045А000 2249 

Реконструкция на канализационен клон 0 
300 бетон с тръби Гофриран ПЕ 315, fd 
дължина L=32 00 м и 1 бр. CkO с 
изграждане на нова РШ до съществуваща

" РШ по ул. „Братя Миладинови в гр. 
Казанлък, общ. Казанлък 

9 427.19 

Количествено-стойностна сметка

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 02.08.21 г.
до 05.08.21 г. 
Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 21.10.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 29.10.21г.

Монтажен план
Геодезическо заснемане 

23 01323А000 2262 

Реконструкция на канализация в 
междублоково пространство на бл.27, кв. 
„Изток" от тръби 0 300 бетон с тръби р р

гофриран ПЕ 0 315, дължина L=60,00 м, гр. 
Казанлък, общ. Казанлък 

16 245.84 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 13.09.21г. 

до 16.09.21 г. 
Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 18.10.21 г. 
Акг за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 29.10.21г. 

Фактура №0000021181/14.09.21 г. от "ЕЛМИ" ООД гр. Стара 3агора 

Протокол за установяване извършването и заплащане на натурални видове услуги от 
14.09.21г. на ЕЛМИ ООД гр. Стара 3агора 

Факryра №1000000106/01.10.21 г. от "Веселеил" ЕООД гр. Стара 3агора 

Протокол за установяване извършването и заплащане на ръчни иэкопи от 01.10.21 г. 
на "Веселеил" ЕООД гр. Стара Загора 
Фактура №0000021204/06.10.21 г. от "ЕЛМИ" ООД гр. Стара Загора 

Протокол за установяване извършването и заплащане на натурални видове услуги от 

06.10.21 г. на "ЕЛМИ" ООД гр. Стара 3агора 

Монтажен план 
Геодезическо заснемане 

24 08045А000 2261 

Реконструкция на улична каналиэация от 
тръби 300 бетон с тръби гофриран ПЕ ® 
315, дължина L=18,00 м, ул. „Братя 
Миладинови" до автогара Казанлък, гр. 
Казанлък, общ. Казанлък 

12 801.41 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 26.09.21г. 

до 29.09.21 г. 
Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 18.10.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 29.10.21г. 
Факryра №1000000104/01.10.21 г. от "Веселеил" ЕООД гр. Стара 3агора 

Протокол за установяване извършването и заплащане на ръчни изкопи от 01.10.21г. 
на "Веселеил" ЕООД гр. Стара 3агора 
Факryра №0000021204/06.10.21 г. от "ЕЛМИ" ООД гр. Стара 3агора 
Протокол за установяване извършването и заплащане на натурални видове услуги от 
06.10.21г. на "ЕЛМИ" ООД гр. Стара 3агора 

Монтажен план 
Геодезическо заснемане 
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9 898.81 

Приложени документи 

Количествено-стойностна сметка 
Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 01.10.21г. 

до 04.10.21 г. 
Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 11.10.21 г. 
Акr за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 29.10.21г. 

Фактура №1000000105/01.10.21 г. от "Веселеил" ЕООД гр. Стара 3агора 

Протокол за установяване извършването и заплащане на ръчни изкопи от 01.10.21 г. 
на "Веселеил" ЕООД гр. Стара 3агора 

Факryра №0000021204/06.10.21г. от "ЕЛМИ" ООД гр. Стара 3агора 

Протокол за установяване извършването и заплащане на натурални видове услуги от 

06.10.21г. на "ЕЛМИ" ООД гр. Стара 3агора 

Монтажен план 
Геодезическо заснемане 

25 01136И000 2267 

Реконструкция на канализационен клон в 

междублоково пространство, южно от блок 

73, кв. „Изтоіt` от тръби Ф 300 бетон с тръби 

гофриран ПЕ Ф 315, дължина L=36,00 м в гр. 

Казанлък, общ. Казанлък 

26 01130И000 2239 
Реконструкция на аерационната система на 

входния канал на биобасейна в ПСОВ 

"Казанлък", общ. Казанлък 

11 562.47 

Количествено-стойностна сметка 
Протокол за установяване годностга за ползване на строежа от 13.09.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 30.09.21г. 

Факryра №0000841562/31.05.21 г. от "Интерметал" ООД гр. София 

Фактура №0000841597/03.06.21 г. от "Интерметал" ООД гр. София 

Фактура №0010119768/09.06.21 г. от "ИТт България" ЕООД гр. Стара 3агора 

Приемо - Предавателен Протокол към факryра №0010119768 от 09.06.21 г. на "ИТт 

България" ЕООД гр. Стара 3агора 

Фактура №0000841787/21.06.21 г. от "Интерметал" ООД гр. София 

Фактура №0000001483/29.07.21г. от "Техноинженеринг" ЕООД гр. Стара 3агора 

Приемо - Предавателен Протокол от дата: 26.07.21 г. на "техноинженеринг" ЕООД гр. 

Стара 3агора 

27 01128И000 2260 
Реконструкция на аерационна система в 

биобасейна в ПСОВ Казанлък, общ. 

Казанлък 

2 115.59 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за установяване годноспа за ползване на строежа от 13.09.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 30.09.21г. 

Фактура №1201518969/12.08.21 г. от "Индустриал Партс" ООД гр. Казанлък 

Приемо - Предавателен Протокол от дата: 12.08.21 г. на "Индустриал Партс" ООД гр. 

Казанлък 

28 01120000 9026 Ремонт ПСОВ Казанлък 11 538.00 

Протокол за установяване годноспа за ползване на строежа от 19.08.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 31 .08.21 г. 
Фактура №0000003787/07.09.21 г. от "Еко-тех" ООД с. Ягодово 

Приемо - Предавателен Протокол от дата: 24.09.21 г. на "Еко-Тех" ООД с. Ягодово 

29 01115И000 9028 Ремонт ПСОВ Казанлък 2184.17 
Протокол за установяване годноспа за ползване на строежа от 18.08.21 г. 
Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи or 31.08.21г. 
Факryра Ns0134133500/25.06.21 г. от "Сименс" ЕООД гр. София 
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" 
№ 

И~Гвентарен:-.: 

номер 

_ :Шифър 

обёкт 
Наименование Обект Стойност 

- 
Приложени документи 

30 50078И000 5045 Реконструкция на ВМ на с. Енина - 1 11 111  
етап 

20 808.00 
Шакryра №0000000273/15.12.20г. от "Аква Консултинг" ЕООД гр. Казанлък 

Приемо - Предавателен Протокол от 15.12.2г. на "Аква Консултинг" ЕООД гр. 

Казанлък 

309 509.33 

Настоящият приемо-предавателен протокол се състави в два еднообразни екэемпляра — по един за предаващия и приемащия. 

ПРЕДАЛ  ПРИЕЛ:

Page 7 of 7 12



ПРОТОКОЛNº1 

От комисия, сф4рмирана със Заповед № АВиК-РД-ЗД-б/2L12.21 г. на Председателя 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водосиабдяване 

и канализация" ЕООД - Стара Загора 

Днес, 07.01.2022 г., в гр. Крън, община Казанлък, област Стара Загора се проведе 

работна среща на междуведомствена комисия, сформирана и назначена със Заповед № 

АВиК-РД-ЗД-б/21.12.21 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора в 

следния състав: 

Членове: 

Представители на Асоциация по ВиК - Стара Загора: 

1. Красимира Маринова - главен секретар 

2. Мадлена Чешмеджиева - главен счетоводител 

Представители на „ВиК" ЕООД - Стара Загора: 

3. инж. Жаклина Смилянова - Ръководител отдел „Технически" 

4. Иванка Иванова - Счетоводител 

Представители на Община Казанлък: 

5. инж. Петьо Бакоев - старши експерт ВКМС в община Казанлък 

б. Христина Жекова - главен специалист "Счетоводство" в Община Казанлък 

Предмет на работата на комисията: 

Предметът на работната среща е да се извърши проверка на място на обект: 

„Реконструкция на водоnровод Ф80 ет. с тръби HEBH-RC Ф90, дължина L=130,00 

.,и, тръби ПЕВП Ф50, дължина L=8,00 м и 4 бр. СВО (маinериали и труд) no yn. 

„Ореисака`; оrп ул. „Дружба" на заnад в гр. Крън, общ. Казанлък" от изброените по- 

горе членове на комисията, за да може да се проведе процедурата по приемане и 

предаване на обекта, финансиран от „ Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора, във връзка с изпълиение на ангажимент за минимално ниво на инвестиции. 

13



Същият съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за Водите (ЗВ) е публична общинска 

собственост и следва да се заведе в баланса на Община Казанлък. 

Констатирано от комисията по време на работа: 

Към настоящия момент активът функционира и се стопанисва, поддържа и 

експлоатира от действащия оператор "Водоснабдяване и канализация" ЕООД — Стара 

Загора, който предоставя услуги по В и К на потребителите срещу заплятцане в 

обособената територия. 

Операторът е предоставил следните документи: 

- Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 

18.11.20г. до 21.11.20г. 

Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 11.01.21 г. 

Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 29.01.21 г. 

Монтажен план 

Геодезическо заснемане 

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 211,56 лв. без 

ДДС е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер. 

Предложение от Комисията във връзка с провеждане на процедура по 

приемане на актива, предаване управлението на обекта на Асоциацията по В и К— 

Стара Загора и допълване приложение № 1 от договора за изпълнение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, в изпълиение на Закона за водите: 

В настоящия протокол, комисията предлага да бъде изготвен и подписан протокол 

за предаване на обект: „Реконструкция на водопровод Ф80 е`rт. с rrepъ6u HEBH-RC Ф90, 

дължина L=130,00 м, тръби ПЕВП Ф50, дължина L=8,00 м и 4 бр. СВО (материали 

и труд) по ул. „Оресиака`; от ул. „Дружба" на заnад в гр. Крън, общ. Казанлък" от 

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД — Стара Загора на община Казанлък на стойност 

2 211,56 лв. (без ДДС). 

В изпълиение на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Кмеrьт на община Казанлък следва да внесе предложение в Общинския 

съвет за приемане на решение за придобиване (т.е. одобрение на конкретната 

14



инвестиция), след което активът да премине в управление на асоциацията по В и К и 

предаден за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, 

црез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълиение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ. 

При взето решение от Общинския съвет на община Казанлък за приемане на 

инвестицията (обекта), Кметът трябва да подпише приемо-предавателния протокол, след 

което при получаване на данъчен документ (фактура) да го заведе в баланса си като 

дълготраен материален актив. Обекrьт трябва да бъде предоставен за стопанисване, 

поlцгържане и експлоатация на ВиК оператора, изпълняващ дейностите по чл. 198о, ал. 

1 от ЗВ в обособената територия. 

Процедурата по предоставянето има уведомителен режим и е в изпълнение на § 9, 

ал. 10 от Закона за изменение и допълнение на закона за водите (обн. в JjR, бр. 103 от 

2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.), според който собственикът на В и К 

съоръжението - публична общинска собственост, незабавно уведомява асоциацията по 

ВиК за датата на въвеждането му в експлоатация. В този случай ВиК съоръжението - 

публична общинска собственост, преминава в управление на асоциацията по ВиК на 

съответната обособена територия от датата на получаването на уведомлението и 

документите. 

Приключване на цялата процедура завършва с предприемане на действие от страна 

на асоциацията по водоснабдяване и канализация за допълване и/или актуализиране на 

приложение № 1 от Договора за изпълнение на дейностите по чл. 1 98о, ал. 1 от ЗВ, 

подписан между нея и оператора по ВиК. 

Настоящият протокол се изготви в 3 еднообразни екземпляра - един за Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД - Стара Загора, един за „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора и 

един за Кмета на Община Казанлък. 

Подписи на членовете на комисията: 

1. Красимира Маринова 

Главен секретар, АВиК 

2. Мадлена Чешмеджиева 

Главен счетоводител, АВиК 
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З. инж. Жаклина Смилянова

Ръководител отдел „ Технически"\ВиК 
(

4. Иванка Иванова 

Счетоводител, В 

5. инж. Петьо Бакоев 

тара Загора 

ара Загора 

Старши ексnертм ВКМС в обйуина Казанлък 

6. Христина Жекова

Главен сnециалистn "Счётоводство " в община Казанлък 
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ПРОТОКОЛNº2 

От коіwисия, ефврмирана със Запавед № АВиК-і"Д-ЗД-6/2i.12.21 г. на Предг.едателя 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация" ЕООД - Стара 3агора 

Днес, 07.01.2022 г., в гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора се 

проведе работна среща на междуведомствена. комисия, сформирана и назначена със 

Заповед № АВиК-РД-ЗД-б/21.12.21 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора в следния състав: 

Членове: 

Представители на Асоциация по ВиК - Стара 3агора: 

1. Красимира Маринова - главен секретар 

2. Мадлена Чешмеджиева - главен счетоводител 

Представители на ,,ВиК ЕООД - Стара 3агора: 

З. инж. Жаклина Смилянова - Ръководител отдел „Технически" 

4. Иванка Иванова - Счетоводител 

Представители на Община Казанлък: 

5. инж. Петьо Бакоев - старши експерт ВКМС в община Казанлък 

б. Христина Жекова - главен специалист "Счетоводство" в Община Казанлък 

Предмет на работата на комисията: 

Предметът на работната среща е да се извърши проверка на място на обект: 

„Реконструкция на уличен водоnровод 80 АЦ с мръби ПЕSП-RC Ф 90, дължина 

L=66,00 м и 1 брой СВО ho ул. „Орлово гнездо" от ул. „Генерал Драгомиров" на юг 

към ул. „Оnълченска" в гр. Казанлък, общ. Казанлък" от изброените по-горе членове 

на комисията, за да може да се проведе процедурата по приемане и предаване на 

обекта, финансиран от „ Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора, във 

връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестиции. Същият съгласно 
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чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за Водите (ЗВ) е публична общинска собственост и следва да 

се заведе в баланса на Община Казанлък. 

Констатирано от комисията по време на работа: 

Към настоящия момент активът функционира и се стопанисва, поддържа и 

експлоатира от действащия оператор "Водоснабдяване и канализация" ЕООД — Стара 

Загора, който предоставя услуги по В и К на потребителите срещу заплащане в 

обособената територия. 

Операторът е предоставил следните документи: 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 

14.11.20г. до 17.11.20г. 

Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 07.07.21г. 

Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 30.07.21г. 

- Монтажен план 

Геодезическозаснемане 

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 12 082,34 лв. без 

ДДС е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер. 

Предложение от Комисията във връзка с провеждане на процедура по 

приемане на актива, предаване управлеиието на обекта на Асоциацията по В и К— 

Стара Загора и допълване приложение № 1 от договора за изпълнение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, в изпълнение на Закона за водите: 

В настоящия протокол, комисията предлага да бъде изготвен и подписан протокол 

за предаване на обект: „Реконструкция на уличеп водопровод 80 АЦ с inръби ПЕВП- 

RC Ф 90, дължина L=66,00 W и 1 брой СВО по ул. „Орлово гнездо" oin ул. „Генерал 

Драгомиров" на юг към ул. „Опълченска" в гр. Казанлък, обсц. Казанлък" от 

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД — Стара Загора на община Казанлък на стойност 

12 082,34лв. (без ДДС). 

В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Кметът на община Казанлък следва да внесе предложение в Общинския 

съвет за приемане на решение за придобиване (т.е. одобрение на конкретната 
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инвестиция), след което активът да премине в управление на асоциацията по В и К и 

иредаден за стопанисване, поддържане и експлоатадия на действащия ВиК оператор, 

чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ. 

При взето решение от Общинския съвет на община Казанлък за приемане на 

инвестицията (обекта), Кмеrьт трябва да подпише приемо-предавателния протокол, след 

което при получаване на данъчен документ (фактура) да го заведе в баланса си като 

дълготраен материален актив. Обектът трябва да бъде предоставен за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК оператора, изпълняващ дейностите по чл. 198о, ал. 

1 от ЗВ в обособената територия. 

Процедурата по предоставянето има уведомителен режим и е в изпълнение на § 9, 

ал. 10 от Закона за изменение и допълнение на закона за водите (обн. в ДВ, бр. 103 от 

2013 г., изм. и доп. - ДR, бр. 58 от 2015 г.), според който собственикът на В и К 

съоръжението - публична общинска собственост, незабавно уведомява асоциацията по 

ВиК за датата на въвеждането му в експлоатация. В този случай ВиК съоръжението - 

публична общинска собственост, преминава в управление на асоциацията по ВиК на 

съответната обособена територия от датата на получаването на уведомлението и 

документите. 

Приключване на цялата процедура завършва с предприемане на действие от страна 

на асоциацията по водоснабдяване и канализация за допълване и/или актуализиране на 

приложение № 1 от Договора за изпълнение на дейностите по чл. 1 98о, ал. 1 от ЗВ, 

подписан между нея и оператора по ВиК. 

Настоящият протокол се изготви в 3 еднообразни екземпляра - един за Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД - Стара Загора, един за „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора и 

един за Кмета на Община Казанлък. 

Подписи на членовете на комисията: 

1. Красимира Маринова 

Главен секретар, АВиК 

2. Мадлена Чешмеджиева 

Главен счетоводител, АВиК 
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3. инж. Жаклина Смилянова 

Ръководител omдe„ Техническ 

4. Иванка Иванова

Е~ 

Счетоводител, ВиК Е , 'Cr~iapa 3агора 

5. инж. Петьо Бакоев 

Смарши ексnерт ВКМС в община казанлък 

б. Христина Жекова 

тара 3агора 

Главен сnециалист "Счетоводство " в община казанлък 

20



ПРОТОКОЛЛfº3

От комисия, сф®рiииlзана със Зап®вгд № АВиК-І'Д-ЗД-б/21.~2.21 г. на Председателя 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водосиабдяване 

и канализация" ЕООД - Стара Загора 

Днес, 07.01.2022 г., в гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора се 

проведе работна среща на междуведомствена комисия, сформирана и назначена със 

Заповед № АВиК-РД-ЗД-б/21.12.21 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора в следния състав: 

Членове: 

Представители на Асоциация по ВиК - Стара Загора: 

1. Красимира Маринова - главен секретар 

2. Мадлена Чешмеджиева - главен счетоводител 

Представители на „ВиК" ЕООД - Стара Загора: 

3. инж. Жаклина Смилянова - Ръководител отдел „Технически" 

4. Иванка Иванова - Счетоводител 

Представители на Община Казанлък: 

5. инж. Петьо Бакоев - старши експерт ВКМС в община Казанлък 

б. Христина Жекова - главен специалист "Счетоводство" в Община Казанлък 

Предмет на работата на комисията: 

Предметът на работната среща е да се извърши проверка на място на обект: 

„Реконсinрукция на външен водоnровод Ф 426 Ст. с тръби HEBH-RC Ф 315, дължина 

L=180,00 м и стоманени тръби Ф 325, дължина L=0,4 м/връзка между ̀ пласкатели 

за ВЗ и Ср3 - гр.Казанлък/ в гр. Казанлък, общ. Казанлък" от изброените по-горе 

членове на комисията, за да може да се проведе процедурата по приемане и предаване 

на обекта, финансиран от „ Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора, във 

връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестиции. Същият съгласно 
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чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за Водите (ЗВ) е публична общинска собственост и следва да 

се заведе в баланса на Община Казанлък. 

Констатирано от комисията по време на работа: 

Към настоящия момент активът функционира и се стопанисва, поддържа и 

експлоатира от действащия оператор "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора, който предоставя услуги по В и К на потребителите срещу заплащане в 

обособената територия. 

Операторът е предоставил следните документи: 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 

20. 1 1 .20г. до 23. 1 1 .20г. 

Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 04.01.21г. 

Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 26.02.21 г. 

Монтажен план 

Геодезическо заснемане 

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 25 422,33 лв. без 

ДДС е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер. 

Предложение от Комисията във връзка с провеждане на процедура по 

приемане на актива, предаване управлението на обекта на Асоциацията по В и К- 

Стара Загора и допълване приложение № 1 от договора за изпълнение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, в изпълнение на Закона за водите: 

В настоящия протокол, комисията предлага да бъде изготвен и подписан протокол 

за предаване на обект: „Реконструкция на вънисен водоnровод Ф 426 С`п. с тръби 

HEBH-RC Ф 315, дължина L=180,00 м и стоманени тръби Ф 325, дължина L=0,4 м 

/връзка между тласкатели за ВЗ и Ср3 - гр.Казанлък/ в гр. Казанлък, общ. Казанлък" 

от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора на община Казанлък на 

стойност 25 422,33 лв. (без ДДС). 

В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Кметът на община Казанлък следва да внесе предложение в Общинския 

съвет за приемане на решение за придобиване (т.е. одобрение на конкретната 
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инвестиция), след което активът да премине в управление на асоциацията по В и К и 

предаден за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, 

чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълиение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ. 

При взето решение от Общинския съвет на община Казанлък за приемане на 

инвестицията (обекта), Кмеrьт трябва да подпише приемо-предавателния протокол, след 

което при получаване на данъчен документ (фактура) да го заведе в баланса си като 

дълготраен материален актив. Обектът трябва да бъде предоставен за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК оператора, изпълняващ дейностите по чл. 198о, ал. 

1 от ЗВ в обособената територия. 

Процедурата по предоставянето има уведомителен режим и е в изпълнение на § 9, 

ал. 10 от Закона за изменение и допълнение на закона за водите (обн. в ДВ, бр. 103 от 

2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.), според който собственикът на В и К 

съоръжението - публична общинска собственост, незабавно уведомява асоциацията по 

ВиК за датата на въвеждането му в експлоатация. В този случай ВиК съоръжението - 

публична общинска собственост, преминава в управление на асоциацията по ВиК на 

съответната обособена територия от датата на получаването на уведомлението и 

документите. 

Приключване на цялата процедура завършва с предприемане на действие от страна 

на асоциацията по водоснабдяване и канализация за допълване и/или актуализиране на 

приложение № 1 от Договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, 

подписан между нея и оператора по ВиК. 

Настоящият протокол се изготви в 3 еднообразни екземпляра - един за Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД - Стара Загора, един за „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора и 

един за Кмета на Община Казанлък. 

Подписи на членовете на комисията: 

1. Красимира Маринова

Главен секретар, АВиК 

2. Мадлена Чешмеджиева 

Главен счетоводител, АВиК 
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3. инж. Жаклина Смилянова

Ръководител от..е „ Техническl~с ", ВиК ~'60д Стара 3агора 

4. Иванка Иванова

Счетоводител, ВиК 

5. инж. Петьо Бакоев 

ара 3агора 

Старши ексnерт ВК в община Казанлък 

б. Христина Жекова

Главен сnециалист "Счетоводство " в община Казанлък 
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ПРОТОКОЛNº4

От к®мисия, сф©рмиранв със Запввсд № АВиК-РД-ЗД-б/21.12.21 г. на Председателя 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация" ЕООД - Стара Загора 

Днес, 07.01.2022 г., в гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора се 

проведе работна среща на междуведомствена комисия, сформирана и назначена със 

Заповед № АВиК-РД-ЗД-б/21.12.21 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора в следния състав: 

Членове: 

Представители на Асоциация по ВиК - Стара Загора: 

1. Красимира Маринова - главен секретар 

2. Мадлена Чешмеджиева - главен счетоводител 

Представители на ,,ВиК ЕООД - Стара Загора: 

3. инж. Жаклина Смилянова - Ръководител отдел „Технически" 

4. Иванка Иванова - Счетоводител 

Представители на Община Казаилък: 

5. инж. Петьо Бакоев - старши експерт ВКМС в община Казанлък 

6. Христина Жекова - главен специалист "Счетоводство" в Община Казанлък 

Предмет на работата на комисията: 

Предметьт на работната среща е да се извърши проверка на място на обект: 

„Реконструкция на водопровод Ф 300 АЦ и Ф 89 чугун с тръби ПЕВП Ф 225-RC, 

дължина L=24,00 м, iпръби ПЕВП-RС Ф 160, дължина L=30,00 м, iпръби ПЕВП Ф-RС 

Ф 90, дължина L=12,00 м, тръби ПЕВП Ф 110, дължина L=50,ООм, тръбн ПЕВП Ф 

250, дължина L=50,00 м и 1 бр. СВО по ул. "Опълченска" от ул. "Генерал Столемов" 

до ул. „Иван Недялков" в гр. Казанлък, общ. Казанлък" от изброените по-горе членове 

на комисията, за да може да се проведе процедурата по приемане и предаване на 

обекта, финансиран от „ Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора, във 

връзка с изпъпнение на ангажимент за минимално ниво на инвестиции. Същият съгласно 
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чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за Водите (ЗВ) е публична общинска собственост и следва да 

се заведе в баланса на Община Казанлък. 

Констатирано от комисията по време на работа: 

Към настоящия момент активът функционира и се стопанисва, поддържа и 

експлоатира от действащия оператор "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора, който предоставя услуги по В и К на потребителите срещу заплащане в 

обособената територия. 

Операторът е предоставил следните документи: 

Количествено-стойностна сметка 

- Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия 

0б.01.21г. до 09.01.21г. 

Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 02.04.21 г. 

Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 29.04.21 г. 

Монтажен план 

- Геодезическо заснемане 

от 

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 34 819,41 лв. без 

ДДС е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер. 

Предложение от Комисията във връзка с провеждане на процедура по 

приемане на актива, предаване управлението на обекта на Асоциацията по В и К- 

Стара Загора и допълване приложеиие № 1 от договора за изпълнение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, в изпълнение на Закона за водите: 

В настоящия протокол, комисията предлага да бъде изготвен и подписан протокол 

за предаване на обект: „Реконструкция на водоnровод Ф 300 АЦ и Ф 89 чугун с тръби 

ПЕВП Ф 225-RC, дължина L=24,00 м, ̀ пръби HEBH-RC Ф 160, дължина L=30,00 м, 

тръби ПЕВП Ф RC Ф 90, дължина L=12,00 м, тръби ПЕВП Ф 110, дължина 

L=50,ООм, мръби ПЕВП Ф 250, дължина L=50,00 м и 1 бр. СВО по ул. "Оnълченска" 

от ул. "Генерал Столетов" до ул. „Иван Недялков" в гр. Казанлък, обтц. Казанлък " 

от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора на община Казанлък на 

стойност 34 819,41 лв. (без ДДС). 
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В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Кметът на община Казанлък следва да внесе предложение в Общинския 

съвет за приемане на решение за придобиване (т.е. одобрение на конкретната 

инвестиция), след което активът да премине в управление на асоциацията по В и К и 

предаден за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, 

чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ. 

При взето решение от Общинския съвет на община Казанлък за приемане на 

инвестицията (обекта), Кметьт трябва да подпише приемо-предавателния протокол, след 

което при получаване на данъчен документ (фактура) да го заведе в баланса си като 

дълготраен материален актив. Обекrьт трябва да бъде предоставен за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК оператора, изпълняващ дейностите по чл. 198о, ал. 

1 от ЗВ в обособената територия. 

Процедурата по предоставянето има уведомителен режим и е в изпълнение на § 9, 

ал. 10 от Закона за изменение и допълнение на закона за водите (обн. в ДВ, бр. 103 от 

2013 г., изм. и доп. - ДR, бр. 58 от 2015 г.), според който собственикът на В и К 

съоръжението - публична общинска собственост, незабавно уведомява асоциацията по 

ВиК за датата на въвеждането му в експлоатация. В този случай ВиК съоръжението - 

публична общинска собственост, преминава в управление на асоциацията по ВиК на 

съответната обособена територия от датата на получаването на уведомлението и 

документите. 

Приключване на цялата процедура завършва с предприемане на действие от страна 

на асоциацията по водоснабдяване и канализация за допълване и/или актуализиране на 

приложение № 1 от Договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, 

подписан между нея и оператора по ВиК. 

Настоящият протокол се изготви в 3 еднообразни екземпляра - един за Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД - Стара Загора, един за „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора и 

един за Кмета на Община Казанлък. 

Подписи на членовете на комисията: 

1. Красимира Маринова 

Главен секретар, АВиК 
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2. Мадлена Чешмеджиева

Главен счетоводител, АВиК 

З. инж. Жаклина Смилянова 

Ръководител отг~ел , Техническ.. ВиК ЕОО/ Стара 3агора 

г 

4. Иванка Иванова 

Счетоводител, ВиК1ЕО /т~ара 3агора 

5. инж. Петьо Бакоев

Старши excnepm ВКМС в община Казанлък 

б. Христина Жекова

Главен сnециалист "Счетоводство" в община Казанлък 
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ПРОТОКОЛNº5

®т пс®мпсия, ефгврмнрана със Запгrвед № АВиК-РД-3Д-б/21.12.21 г. на П1зедеедатели 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация" ЕООД - Стара Загора 

Днес, 05.01.2022 г., в гр. Шипка, община Казанлък, област Стара Загора се 

проведе работна среща на междуведомствена комисия, сформирана и назначена със 

Заповед № АВиК-РД-ЗД-б/21.12.21 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора в следния състав: 

Членове: 

Представители на Асоциация по ВиК - Стара Загора: 

1. Красимира Маринова - главен секретар 

2. Мадлена Чешмеджиева - главен счетоводител 

Представители на „ВиК" ЕООД - Стара Загора: 

3. инж. Жаклина Смилянова - Ръководител отдел „Технически" 

4. Иванка Иванова - Счетоводител 

Представители на Община Казанлък: 

5. инж. Петьо Бакоев - старши експерт ВКМС в община Казанлък 

б. Христина Жекова - главен специалист "Счетоводство" в Община Казанлък 

Предмет на работата на комисията: 

Предмеrьт на работната среща е да се извърши проверка на място на обект: 

„Изграждане на водомерна зона за гр. Шиnка, общ. Казанлък" от изброените по-горе 

членове на комисията, за да може да се проведе процедурата по приемане и предаване 

на обекта, финансиран от „ Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора, във 

връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестиции. Същият съгласно 

чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за Водите (ЗВ) е публична общинска собственост и следва да 

се заведе в баланса на Община Казанлък. 
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Констатирано от комисията по време на работа: 

Към настоящия момент активът функционира и се стопанисва, поддържа и 

експлоатира от действащия оператор "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора, който предоставя услуги по В и К на потребителите срещу заплащане в 

обособената територия. 

Операторът е предоставил следните документи: 

Количествено-стойностна сметка 

- Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 0б.01.21г. 

- Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 29.01.21 г. 

- Геодезическо заснемане 

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 423,36 лв. без 

J[J~C е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер. 

Предложение от Комисията във връзка с провеждане на процедуlэа по 

приемане на актива, предаване управлението на обекта на Асоциацията по В и К- 

Стара Загора и допълване приложение № 1 от договора за изпълнение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от 3S, в изпълнение на Закона за водите: 

В настоящия протокол, комисията предлага да бъде изготвен и подписан протокол 

за предаване на обект: „Изграждане на водомерна зона за гр. Шиnка, общ. Казанлък" 

от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора на община Казанлък на 

стойност 1 423,36 лв. (без ДДС). 

В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Кметът на община Казанлък следва да внесе предложение в Общинския 

съвет за приемане на решение за придобиване (т.е. одобрение на конкретната 

инвестиция), след което активът да премине в управление на асоциацията по В и К и 

предаден за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, 

чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ. 

При взето решение от Общинския съвет на община Казанлък за приемане на 

инвестицията (обекта), Кмеrьт трябва да подпише приемо-предавателния протокол, след 

което при получаване на данъчен документ (фактура) да го заведе в баланса си като 
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дълготраен материален актив. Обектьт трябва да бъде предоставен за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК оператора, изпълняващ дейностите по чл. 198о, ал. 

1 от ЗВ в обособената територия. 

Процедурата по предоставянето има уведомителен режим и е в изпълнение на § 9, 

ал. 10 от 3акона за изменение и допълнение на закона за водите (обн. в ДВ, бр. 103 от 

2013 г., изм. и доп. - Jд13, бр. 58 от 2015 г.), според който собственикът на В и К 

съоръжението - публична общинска собственост, незабавно уведомява асоциацията по 

ВиК за датата на въвеждането му в експлоатация. В този случай ВиК съоръжението - 

публична общинска собственост, преминава в управление на асоциацията по ВиК на 

съответната обособена територия от датата на получаването на уведомлението и 

документите. 

Приключване на цялата процедура завършва с предприемане на действие от страна 

на асоциацията по водоснабдяване и канализация за допълване и/или актуализиране на 

приложение № 1 от Договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, 

подписан между нея и оператора по ВиК. 

Настоящият протокол се изготви в 3 еднообразни екземпляра - един за Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД - Стара 3агора, един за „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 3агора и 

един за Кмета на Община Казанлък. 

Плдписи на членовете на комисията: 

1. Красимира Маринова 

Главен секретар, АВиК 

2. Мадлена Чешмеджиева 

Главен счетоводител, АВиК 

З. инж. Жаклина Смилянова
~ 

Ръководител отдел:  Л  ~ 

4. Иванка Иванова 

Счетоводител, Ви Загора 

Загора 
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5. инж. Петьо Бакоев 

Старши ексnерт ВКЛfС в община Казанлък 

6. Христина Жекова 

Главен сnециалист "Счеп'4о.водство" в община Казанлък 
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ПРОТОКОЛNºб

От кампспп, гформирапа със 3апаасд № АВиК-FД-3Д-б/21.12.21 г. на Председателя 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация" ЕООД - Стара Загора 

Днес, 07.01.2022 г., в с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора се 

проведе работна среща на междуведомствена комисия, сформирана и назначена със 

Заповед № АВиК-РД-ЗД-б/21.12.21 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора в следния състав: 

Членове: 

Представители на Асоциация по ВиК - Стара 3агора: 

1. Красимира Маринова - главен секретар 

2. Мадлена Чешмеджиева - главен счетоводител 

Представители на „ВиК" ЕООД - Стара 3агора: 

3. инж. Жаклина Смилянова - Ръководител отдел ,,Технически" 

4. Иванка Иванова - Счетоводител 

Представители на Община Казанлък: 

5. инж. Петьо Бакоев - старши експерт ВКМС в община Казанлък 

б. Христина Жекова - главен специалист "Счетоводство" в Община Казанлък 

Предмет на работата на комисията: 

Предмеrьт на работната среща е да се извърши проверка на място на обект: 

„Реконсмрукция на водоnровод Ф 60 еrпернит с rrаръби ПЕВП Ф 90, дължина 

L=127,00 м и тръби HEBH-RC Ф 75, дължина L=8,00 м прилежащи 8 бр. СВО по ул. 

„Наслука" от ул. „Христо Ботев" до ул. „Пеньо Пенев" в с. Бузовград, общ. 

Казанлък" от изброените по-горе членове на комисията, за да може да се проведе 

процедурата по приемане и предаване на обекта, финансиран от „ Водоснабдяване и 

канализация" ЕООД - Стара Загора, във връзка с изпълнение на ангажимент за 

минимално ниво на инвестиции. Същият съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за Водите 

33



(ЗВ) е публична общинска собственост и следва да се заведе в баланса на Община 

Казанлък. 

Констатирано от комисията по време на работа: 

Към настоящия момент активът функционира и •се стопанисва, поддържа и 

експлоатира от действащия оператор "Водоснабдяване и канализация" ЕООД — Стара 

Загора, който предоставя услуги по В и К на потребителите срещу заплащане в 

обособената територия. 

Операторът е предоставил следните документи: 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 

27.11.20г. до 30.11.20г. 

Протокол за установяване годносrга за ползване на строежа от 06.01.21г. 

Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 29.01.21 г. 

- Монтажен план 

Геодезическо заснемане 

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 233,65 лв. без 

ДДС е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер. 

Предложение от Комисията във връзка с провеждане на процедура по 

приемане на актива, предаване управлението на обекта на Асоциацията по В и К— 

Стара Загора и допълване приложение № 1 от договора за изпълнение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, в изпълнение на Закона за водите: 

В настоящия протокол, комисията предлага да бъде изготвен и подписан протокол 

за предаване на обект: „Реконструкция на водоnровnд Ф 60 еrrтернит с тръби ПЕВП 

Ф 90, дължика L=127,00 м и тръби HEBH-RC Ф 75, дължина L=8,ООм прцлежащи 8 

бр. СВО no ул. „Паслука" от ул. „Христо Ботев" до ул. „Пеньо Пенев" в с. Бузовград, 

общ. Казанлък" от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД — Стара Загора на община 

Казанлък на стойност 3 233,65 лв. (без ДДС). 

В изпълиение на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Кметът на община Казанлък следва да внесе предложение в Общинския 

съвет за приемане на решение за придобиване (т.е. одобрение на конкретната 
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инвестиция), след което активът да премине в управление на асоциацията по В и К и 

предаден за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, 

чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ. 

При взето решение от Общинския съвет на община Казанлък за приемане на 

инвестицията (обекта), Кметът трябва да подпише приемо-предавателния протокол, след 

което при получаване на данъчен документ (фактура) да го заведе в баланса си като 

дълготраен материален актив. Обекrьт трябва да бъде предоставен за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК оператора, изпълняващ дейностите по чл. 198о, ал. 

1 от ЗВ в обособената територия. 

Процедурата по предоставянето има уведомителен режим и е в изпълнение на § 9, 

ал. 10 от Закона за изменение и допълнение на закона за водите (обн. в jjR, бр. 103 от 

2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.), според който собственикът на В и К 

съоръжението - публична общинска собственост, незабавно уведомява асоциацията по 

ВиК за датата на въвеждането му в експлоатация. В този случай ВиК съоръжението - 

публична общинска собственост, преминава в управление на асоциацията по ВиК на 

съответната обособена територия от датата на получаването на уведомлението и 

документите. 

Приключване на цялата процедура завършва с предприемане на действие от страна 

на асоциацията по водоснабдяване и канализация за допълване и/или актуализиране на 

приложение № 1 от Договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, 

подписан между нея и оператора по ВиК. 

Настоящият протокол се изготви в 3 еднообразни екземпляра - един за Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД - Стара Загора, един за „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора и 

един за Кмета на Община Казанлък. 

Подписи на членовете на ко

1. Красимира Маринова 

Главен секретар, АВиК 

2. Мадлена Чешмеджиева 

Главен счетоводител, АВиК
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З. инж. Жаклина Смилянова

Ръководител отд~ „ Техниче~к.~ ВиI~ЕС1ОД Стара Загора 

4. Иванка Иванова

Счетоводител, BuK О),д;С,~пара Загора 

L 
5. инж. Петьо Бакоев 

Старгсьи ексnерт В%С в. бщина Казанлък 

б. Христина Жекова 

Главен сnециалист "Счет~водство " в община Казанлък 

36



ПРОТОКОЛNº7 

От пс®мипсия, егр®рмиртиа със З:внгэвед № АКиК-РД-ЗД-б121.12.21 г. на Предссдателя 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация" ЕООД - Стара Загора 

Днес, 07.01.2022 г., в гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора се 

проведе работна среща на междуведомствена комисия, сформирана и назначена със 

Заповед № АВиК-РД-ЗД-б/21.12.21 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора в следния състав: 

Членове: 

Представители на Асоциация по ВиК - Стара Загора: 

1. Красимира Маринова - главен секретар 

2. Мадлена Чешмеджиева - главен счетоводител 

Представители на „ВиК" ЕООД - Стара Загора: 

3. инж. Жаклина Смилянова - Ръководител отдел „Технически" 

4. Иванка Иванова - Счетоводител 

Представители на Община Казанлък: 

5. инж. Петьо Бакоев - старши експерт ВКМС в община Казанлък 

б. Христина Жекова - главен специалист "Счетоводство" в Община Казанлък 

Предмет на работата на комисията: 

Предмеrьт на работната среща е да се извърши проверка на място на обект: 

„Реконструкция на водоnровод Ф 159 ст. с тръби HEBH-RC Ф 160, дължина 

L=182,00 м, тръби HEBH-RC Ф 90, дължина L=8,00 м и nрилежащо СВО no бул. 

„Александър Батенберг" от OMV на изток в гр. Казанлък, оби4. Казанлък" от 

изброените по-горе членове на комисията, за да може да се проведе процедурата по 

приемане и предаване на обекта, финансиран от „ Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД - Стара Загора, във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на 
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инвестиции. Същият съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за Водите (ЗВ) е публична 

общинска собственост и следва да се заведе в баланса на Община Казанлък. 

Констатирано от комисията по време на работа: 

Към настоящия момент активът функционира и се стопанисва, поддържа и 

експлоатира от действащия оператор "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора, който предоставя услуги по В и К на потребителите срещу заплащане в 

обособената територия. 

Операторът е предоставил следните документи: 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 

26.01.21 г. до 29.01.21 г. 

Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 03.02.21 г. 

- Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 26.02.21г. 

- Монтажен план 

Геодезическозаснемане 

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 22 029,30 лв. без 

ДДС е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер. 

Предложение от Комисията във връзка с провеждане на процедура по 

приемане на актива, предаване управлението на обекта на Асоциацията по В и К- 

Стара Загора и допълване приложение № 1 от договора за изпълнение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, в изпълнение на Закона за водите: 

В настоящия протокол, комисията предлага да бъде изготвен и подписан протокол 

за предаване на обект: „Реконструкция на водопровод Ф 159 ст. с rпръбн HEBH-RC Ф 

160, дължина L=182,00 м, inръби ПЕВП-RC Ф 90, дължина L=8,00 м и nрилежащо 

СВО по бул. „Александър Батенберг" от OMV на изток в гр. Казанлък, общ. 

Казанлък" от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора на община 

Казанлък на стойност 22 029,30 лв. (без ДДС). 

В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Кметът на община Казанлък следва да внесе предложение в Общинския 

съвет за приемане на решение за придобиване (т.е. одобрение на конкретната 
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инвестиция), след което активът да премине в управление на асоциацията по В и К и 

предаден за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, 

чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ. 

При взето решение от Общинския съвет на община Казанлък за приемане на 

инвестицията (обекта), Кметът трябва да подпише приемо-предавателния протокол, след 

което при получаване на данъчен документ (фактура) да го заведе в баланса си като 

дълготраен материален актив. Обектът трябва да бъде предоставен за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК оператора, изпълняващ дейностите по чл. 198о, ал. 

1 от ЗВ в обособената територия. 

Процедурата по предоставянето има уведомителен режим и е в изпълнение на § 9, 

ал. 10 от Закона за изменение и допълнение на закона за водите (обн. в ДВ, бр. 103 от 

2013 г., изм. и доп. — Д13, бр. 58 от 2015 г.), според който собственикът на В и К 

съоръжението — публична общинска собственост, незабавно уведомява асоциацията по 

ВиК за датата на въвеждането му в експлоатация. В този случай ВиК съоръжението — 

публична общинска собственост, преминава в управление на асоциацията по ВиК на 

съответната обособена територия от датата на получаването на уведомлението и 

документите. 

Приключване на цялата процедура завършва с предприемане на действие от страна 

на асоциацията по водоснабдяване и канализация за допълване и/или актуализиране на 

приложение № 1 от Договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, 

подписан между нея и оператора по ВиК. 

Настоящият протокол се изготви в 3 еднообразни екземпляра — един за Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД — Стара Загора, един за „Водоснабдяване и канализация" ЕООД — Стара Загора и 

един за Кмета на Община Казанлък. 

Подписи на членовете на комисията: 

1. Красимира Маринова

Главен секретар, АВиК 

2. Мадлена Чешмеджиева 

Главен счетnоводител, АВиК 
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3. инж. Жаклина Смилянова

Ръководител от4ёл~„ 
\ 

4. Иванка Иванов

Счетоводител, В 

5. инж. Петьо Бакоев

00 

тара Загора 

Старши ексnерт ВКМС в абщина Казанлък 

Стара Загора 

б. Христина Жекова

Главен сnециалист "Счетоводство " в община Казанлък 
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ПРОТОКОЛNº8

От камисия, ефармирана със Зап©всд № АВиК-РД-ЗД-б/21.12.21 г. пя 1lрсдссдателя 

на Асоциация по ВиК на обособената територия,.обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация" ЕООД - Стара Загора 

Днес, 07.01.2022 г., в с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора се 

проведе работна среща на междуведомствена комисия, сформирана и назначена със 

Заповед № АВиК-РД-ЗД-б/21.12.21 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора в следния състав: 

Членове: 

Представители на Асоциация по ВиК - Стара Загора: 

1. Красимира Маринова - главен секретар 

2. Мадлена Чешмеджиева - главен счетоводител 

Представители на „ВиК" ЕООД - Стара Загора: 

3. инж. Жаклина Смилянова - Ръководител отдел „Технически" 

4. Иванка Иванова - Счетоводител 

Представители на Община Казанлък: 

5. инж. Петьо Бакоев - старши експерт ВКМС в община Казанлък 

б. Христина Жекова - главен специалист "Счетоводство" в Община Казанлък 

Предмет на работата на комисията: 

Предмеrьт на работната среща е да се извърши проверка на място на обект: 

„Изграждане на общ водомерен възел за абонати: „НОВА Ф 49" ООД, 

„КАРКОНТРОЛ" ООД, „АВТОКАР 2011" ЕООД, Смефан Бойчев Казаков, Юлиян 

Славчев Славовскн, „МАРЕЛИ" ЕООД в местносм „3ад Тунджа'; землище на с. 

Бузовград, общ. Казанлък" от изброените по-горе членове на комисията, за да може да 

се проведе процедурата по приемане и предаване на обекта, финансиран от „ 

Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора, във връзка с изпълнение на 

ангажимент за минимално ниво на инвестиции. Същият съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от 
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Закона за Водите (ЗВ) е публична общинска собственост и следва да се заведе в баданса 

на Община Казанлък. 

Констатирано от комисията по време на работа: 

Към настоящия момент активът функционира и се стопанисва, поддържа и 

експлоатира от действащия оператор "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора, който предоставя услуги по В и К на потребителите срещу запляпцане в 

обособената територия. 

Операторът е предоставил следните документи: 

Количествено-стойностна сметка 

- Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 03.02.21 г. 

- Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 26.02.21г. 

- Монтажен план 

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 053,92 лв. без 

ДДС е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер. 

Предложение от Комисията във връзка с провеждане на процедура по 

приемане на актива, предаване управлението на обекта на Асоциацията по В и К- 

Стара Загора и допълване приложение № 1 от договора за изпълнение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от 3S, в изпълнение на Закона за водите: 

В настоящия протокол, комисията предлага да бъде изготвен и подписан протокол 

за предаване на обект: „Изграждане на общ водомерен възел за абонати: ,,HOBA Ф 

49" ООД, „КАРКОНТРОЛ" ООД, „АВТОКАР 2011 ЕООД, Стефан Бойчев Казаков, 

Юлиян Славчев Славовски, „МАРЕJ7И" ЕООД в местност „3ад Тунджа ; землище 

на с. Бузовград, общ. Казанлък 

" от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора на община Казанлък на 

стойност 1 053,92 лв. (без ДДС). 

В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Кметът на община Казанлък следва да внесе предложение в Общинския 

съвет за приемане на решение за придобиване (т.е. одобрение на конкретната 

инвестиция), след което активът да премине в управление на асоциацията по В и К и 

предаден за стопанисване, попдържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, 
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чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ. 

При взето решение от Общинския съвет на община Казанлък за приемане на 

инвестицията (обекта), Кмеrьт трябва да подпише приемо-предавателния протокол, след 

което при получаване на данъчен документ (фактура) да го заведе в баланса си като 

дълготраен материален актив. Обекrьт трябва да бъде предоставен за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК оператора, изпълняващ дейностите по чл. 198о, ал. 

1 от ЗВ в обособената територия. 

Процедурата по предоставянето има уведомителен режим и е в изпълнение на § 9, 

ал. 10 от Закона за изменение и допълнение на закона за водите (обн. в ДВ, бр. 103 от 

2013 г., изм. и доп. - ДR, бр. 58 от 2015 г.), според който собственикът на В и К 

съоръжението - публична общинска собственост, незабавно уведомява асоциацията по 

ВиК за датата на въвеждането му в експлоатация. В този случай ВиК съоръжението - 

публична общинска собственост, преминава в управление на асоциацията по ВиК на 

съответната обособена територия от датата на получаването на уведомлението и 

документите. 

Приключване на цялата процедура завършва с предприемане на действие от страна 

на асоциацията по водоснабдяване и канализация за допълване и/или актуализиране на 

приложение № 1 от Договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, 

подписан между нея и оператора по ВиК. 

Настоящият протокол се изготви в 3 еднообразни екземпляра - един за Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД - Стара Загора, един за „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора и 

един за Кмета на Община Казанлък. 

Подписи на членовете на комисията: 

1. Красимира Маринова 

Главен секретар, АВиК 

2. Мадлена Чешмеджиева 

Главен счепговодипгел, АВиК 
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3. инж. Жаклина Смилянова 

Ръководител отдел 

4. Иванка Иванова

Счетоводител, ВиК ~ 

5. инж. Петьо Бакоев 

ВиК ЕООД С 

Стара 3агора 

Старши ексnерт ВКЛ2"С в,6бщина Казанлък 

ара 3агора 

б. Христина Жекова

Главен сnециалист "Счg'товодство " в община Казанлък 
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ПРОТОКОЛNº9 

Q-T 3СL1 д►~ ~ир?тла с ЗатівР-л N~АRI-~?К -ідЗД- 2LL7 71 г~ПрРпсQдя ~.и' 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация" ЕООД - Стара Загора 

Днес, 05.01.2022 г., в гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора се 

проведе работна среща на междуведомствена комисия, сформирана и назначена със 

Заповед № АВиК-РД-ЗД-б/21.12.21 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора в следния състав: 

Членове: 

Представители на Асоциация по ВиК - Стара Загора: 

1. Красимира Маринова - главен секретар 

2. Мадлена Чешмеджиева - главен счетоводител 

Представители на „ВиК" ЕООД - Стара Загора: 

3. инж. Жаклина Смилянова - Ръководител отдел „Текнически" 

4. Иванка Иванова - Счетоводител 

Представители на Община Казанлък: 

5. инж. Петьо Бакоев - старши експерт ВКМС в община Казанлък 

6. Христина Жекова - главен специалист "Счетоводство" в Община Казанлък 

Предмет на работата на комисията: 

Предметът на работната среща е да се извърши проверка на място на обект: 

„Реконструкция на водоnровод Ф 80 етернн`п с тръбн HEBH-RC Ф 90, дължина 

L=149,00 .и и 15 бр. СВО no ул. ,,Mapa Пенкова" от ул. „Козлодуй" до ул. „Хан 

Acnapyx", гр. Казанлък" от изброените по-горе членове на комисията, за да може да се 

проведе процедурата по приемане и предаване на обекта, финансиран от „ 

Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора, във връзка с изпълнение на 

ангажимент за минимално ниво на инвестиции. Същият съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от 

45



Закона за Водите (ЗВ) е публична общинска собственост и следва да се заведе в баданса 

на Община Казанлък. 

Констатирано от комисията по време на работа: 

Към настоящия момент активът функционира и се стопанисва, поддържа и 

експлоатира от действащия оператор "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора, който предоставя услуги по В и К на потребителите срещу заплащане в 

обособената територия. 

Операторът е предоставил следните документи: 

Количествено-стойностна сметка 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия от 

26.01.21 г. до 29.01.21 г. 

Протокол за установяване годността за ползване на строежа от 04.03.21 г. 

Акт за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи от 31.03.21г. 

Монтажен план 

- Геодезическо заснемане 

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 19 067,29 лв. без 

ДДС е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер. 

Предложение от Комисията във връзка с провеждане на процедура по 

приемане на актива, предаване управлението на обекта на Асоциацията по В и К- 

Стара Загора и допълване приложение № 1 от договора за изпълнение на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, в изпълнение на Закона за водите: 

В настоящия протокол, комисията предлага да бъде изготвен и подписан протокол 

за предаване на обект: „Реконструкция на водопровод Ф 80 епгернпт с тръби ПЕВП- 

RC Ф 90, дължина L=149, 00 м и 15 бр. СВО по ул. „Мара Пенкова" от ул. „Козлодуй" 

до ул. „Хан Аспарух`; гр. Казанлък" от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара 

Загора на община Казанлък на стойност 19 067,29 лв. (без ДДС). 

В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Кметът на община Казанлък следва да внесе предложение в Общинския 

съвет за приемане на решение за придобиване (т.е. одобрение на конкретната 

инвестиция), след което активът да премине в управление на асоциацията по В и К и 
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СПFАВКА 6ИЗнЕС ПЛАН ПОДРОБНА 

Период: ноември 2020-септември 2021, сам0 активни, Община: КАЗАНЛЪК, Основна група: ИП - рекОнструкции, Направление: 4. Обслужване на клиенти (ИП), Тип сбект: 4.1 

Лриходни вОдомери, Клас_ификатдр: Приходен вОдОмер 

Катеrория Брой Механизация Труд Материали Услуги Вода Общо 

4. Обслужване на клиенти (ИП) 

4.1 Приходни водомери 649 199,07 9958,49 33561,83 0,00 0,00 43719,39 

ОБЩО 3А 4. Обслужване на клиенти (ИП) 649 199,07 9958,49 33561,83 0,00 0,00 43719,39 

ОБЩО по всички направпения 649 199,07 9958,49 33561,83 0,00 0,00 43719,39 
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СПРАВКА БИ3НЕС ПЛАН 

Период:.ноември 2020-септември 2021. само активни. Община: КАЗАНЛЪК. 

Основна грула: ИП - реконструкции. Направление: 4. Обслужване на кпиенти 

(ИП). Тип обект: 4.1 Приходни водомери. Класификатор: Приходен водомер 

Период/населено място 

БУЗОВГРАД 

Приходни 

9 381.15 

БУЗОВГРАД 13 576.08 

БУЗОВГРАД 12 492.25 

БУЗОВГРАД 30 1442.56 

БУЗОВГРАД 15 656.17 

:i 

ГОЛЯМО ДРЯНОВО 2 85.53 

ГОЛЯМО ДРЯНОВО 1 52.12 

ГОЛЯМО ДРЯНОВО. 7 380.47 

ГОЛЯМО ДРЯНОВО 2 83.55 

ГОРНО ИЗВОРОВО 241:28 

ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ 2 97.14 

ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ 1 5388 

ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ 3 131.19 

ДОЛНО ИЗВОРОВО 1 42.56 

ДОЛНО ИЗВОРОВО 3 144.85 
ДОЛНО ИЗВОРОВО 3 131.28 

Т 

•ДУНАВЦИ 2 93.99 
ДУНАВЦИ 1 • 42.72 

ДУНАВЦИ 1 41.60 
ДУНАВЦИ 9 391:60 
ДУНАВЦИ 5 249.09 

ЕНИНА 10 561.30 
ЕНИНА 2 85.19 

ЕНИНА 3 12524 

ЕНИНА 7 • 388.46 
ЕНИНА 10 428:81 
ЕНИНА 8 299.13 

ЕНИНА 5 212.25 

КАЗАНЛЪК 26 2 609.70 
КАЗАНЛЪК 9 2186.52 
КАЗАНЛЪК 16 4191.22 
КАЗАНЛЪК 4 366.63 
КАЗАНЛЪК 11 2 291.77 
КАЗАНЛЪК 26 3 516.33 
КАЗАНЛЪК 17 1674.39 
КАЗАНЛЪК 39 3633.61 

КАЗАНЛЪК 7 512.79 
КАЗАНЛЪК 9 362.50 
КАЗАНЛЪК 7 876.21 

КОПРИНКА 13 574.60 
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КОПРИНКА 

КРЪН 

3 152.70 

1 50.80 

КРЪН 1 41.76 

КРЪН 2 78.30 

КРЪН ?95,7_6 

КРЪН 277.76 

КЪНЧЕВО 1 6187 

КЪНЧЕВО 3 132.95 

КЪНЧЕВО 4 165.92 

КЪНЧЕВО 

ОВОЩНИК 

ОВОЩНИК 

ОВОЩНИК 

4 

5 

4 

РОЗОВО 

РОЗОВО 

РОЗОВО 

РОЗОВО 

РОЗОВО 

РОЗОВО 

РЪЖЕНА 

РЪЖЕНА 

РЪЖЕНА 

СРЕДНОГОРОВО 

СРЕДНОГОРОВО 

СРЕДНОГОРОВО 

СРЕДНОГОРОВО 

СРЕДНОГОРОВО 

СРЕДНОГОРОВО 

ХАДЖИДИМИТРОВО 

ХАДЖИДИМИТРОВО 

ХАДЖИДИМИТРОВО 

ХАДЖИДИ М ИТРОВО 

ХАДЖИДИМИТРОВО 

ХАДЖИДИМИТРОВО 

ЧЕРГАНОВО 

ЧЕРГАНОВО 

ЧЕРГАНОВО 

ШЕЙНОВО 

ШЕЙНОВО 

ШЕЙНОВО 

ШЕЙНОВО 

ШЕЙНОВО 

ШЕЙНОВО 

ШЕЙНОВО 

ШЕЙНОВО 

10 

180:05 

461.14 

207:79 

205.63 

423.55 

1 53:48 

1 

14 

12 

11 

53:28 

653.50 

475.49 

501.43 

288.13 

49.00 

11451 

396.46 

65.64

274.02 

353.24 

162.66 

240.14 

363.43 

544.66 

40.83 

445.93 

520.27 

428:83 

53.89 

81.44 

86.00 

455.35 

536.23 

263.47 

43.22 

228.64

390.88

35.35 

102.16 

2 144
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ШИПКА 11 456.98 

ШИПКА 13 627.54 

ШИПКА 9 397.31 

ШИПКА 6 228.37 

ЯСЕНОВО 2 84.00 

ЯСЕНОВО 1 46.95 
ЯСЕНОВО 3 133.49 

Обща сума 649 43 719.39 
Обща сума 43 719.39 
Брой работни карти: 207 І Обща стойност: 

43719.39лв ј Средна стойност на работна 

карта: 211.20лв 

бр сума 
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