
       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Приемане на инвестиции, в 

активи публична общинска собственост, извършени от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково през 2019 г. 

Докл.: инж.Тодор Милев – Зам.-Кмет на Община Любимец 

   

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 100 

 

на ОбС, прието с протокол  № 10 от 29.06.2020 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198ж, 

чл. 198п, ал.1 и ал.6 от Закона за водите 

 

 Общински съвет Любимец  

 

Р Е Ш И: 
 

     I. Общински съвет Любимец – ОДОБРЯВА И ПРИЕМА  следните инвестиции  в  активи публична общинска 

собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково през 2019 г., както следва: 

 

Инв. № ОБЕКТ № / НАИМЕНОВАНИЕ 
СТОЙНО

СТ/лв. 

СОБСТВЕНО

СТ 

Нов 

актив 

610;Смяна на водомери на СВО – 13 бр. на територията 

на Общ. Любимец през 2019 г. /3 бр. в с. Вълче поле, 1 бр. С М. 

градище, 9 бр. гр. Любимец/ 
525,71 ПОС 

5531 723; Подмяна на уличен водопровод ЕТ ф90 с тръба 

ПЕВП ф90 с дължина 200 м. от о.т. 256 до о.т. 257 на ул. 

„Лозенград” и монтаж на 13 бр. ТСК ¾” и 2 бр. СК ДН80, гр. 

Любимец 

   

10 962,86 
ПОС 

Нов 

актив 

727; Доставка  и монтаж на 11 бр. СК ф80, 1 бр. СК ф100 

и 1 бр. СК ф150 по ул. „Янтра”, ул. „Граф Игнатиев”, ул. 

„Генерал Гурко”, ул. „Оборище” и ул. „Дамян Груев” и 

подмяна на водопровод положен от фирма Изпълнител в гр. 

Любимец 

3 283,60 ПОС 

Нов 

актив 

787; Доставка и монтаж от фирма Изпълнител на 6 бр. 

СК ф80 и 1 бр. СК ф65 на вътрешната мрежа на ул. „Иван 

Рилски” гр. Любимец от о.т. 89 до о.т. 355 

1294,97 ПОС 

                                                                                     ОБЩО:  16 067,14 лв. 

 

      II. Общински съвет-Любимец УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА  на Кмета на Община Любимец да подпише 

приемо- предавателен протокол с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково за посочените в точка I активи. 

      III. Общински съвет -Любимец ПРЕДОСТАВЯ  за управление посочените в точка I активи на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, чрез „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково”. 

     IV. Общински съвет Любимец УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА  на Кмета на Община Любимец да изпрати 

уведомително писмо до „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД – Хасково” за предоставяне на активите на ВиК оператора - „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково за 

изпълняване на дейностите по Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията  и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, както и да подпише всички необходими документи за 

предаване на актива. 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                            / М.Станкова/ 

МС/МБ                                                              

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

неразделна част към Решение №…. 

прието с протокол №……. от ……………. 
 

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
 
Днес …………………., във връзка с Решение №……, прието с протокол №…….. от …………….. на 

Общински съвет Любимец, се подписа настоящия приемо-предавателен протокол между  ОБЩИНА 

ЛЮБИМЕЦ, представлявана от инж. Анастас Бончев Анастасов – Кмет на Община Любимец и 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, представлявано от инж. Тодор Райчев Марков – 

Управител, с който се приемат и предават направените инвестиции в активи публична общинска 

собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково през 2019 г., както следва: 

 

Инв. № ОБЕКТ № / НАИМЕНОВАНИЕ 

СТОЙ

НОСТ/

лв. 

СОБСТВЕ

НОСТ 

Нов 

актив 

610;Смяна на водомери на СВО – 13 бр. на територията 

на Общ. Любимец през 2019 г. /3 бр. в с. Вълче поле, 1 

бр. С М. градище, 9 бр. гр. Любимец/ 

525,71 ПОС 

5531 723; Подмяна на уличен водопровод ЕТ ф90 с тръба 

ПЕВП ф90 с дължина 200 м. от о.т. 256 до о.т. 257 на 

ул. „Лозенград” и монтаж на 13 бр. ТСК ¾” и 2 бр. СК 

ДН80, гр. Любимец 

   

10 962,86 
ПОС 

Нов 

актив 

727; Доставка  и монтаж на 11 бр. СК ф80, 1 бр. СК 

ф100 и 1 бр. СК ф150 по ул. „Янтра”, ул. „Граф 

Игнатиев”, ул. „Генерал Гурко”, ул. „Оборище” и ул. 

„Дамян Груев” и подмяна на водопровод положен от 

фирма Изпълнител в гр. Любимец 

3 283,60 ПОС 

Нов 

актив 

787; Доставка и монтаж от фирма Изпълнител на 6 бр. 

СК ф80 и 1 бр. СК ф65 на вътрешната мрежа на ул. 

„Иван Рилски” гр. Любимец от о.т. 89 до о.т. 355 

1294,97 ПОС 

                                                                                  ОБЩО:  16 067,14 лв. 

 

 

Неразделна част от настоящия приемо-предавателен протокол е Решение №……, прието с протокол 

№…….. от …………….., с което Общински съвет Любимец ПРЕДОСТАВЯ за управление посочените 

активи на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, чрез „Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково”. 

 

 

 

 

 

 

За Община Любимец……………………  За ВиК ЕООД Хасково………………….. 

                 инж. Анастас Анастасов                           инж. Тодор Марков - Управител             

                Кмет на Община Любимец  
 

 

 


