
Препис-извлечение от протокол №  3 
От 16.12.2015 година на заседание на 
Общински съвет – Стражица по 
Т. 5 от дневния ред: „Възлагане на дейностите  
по стопанисването, поддържането и експлоатацията  
на Пречиствателна станция за отпадъчни води  
(ПСОВ) и вътрешна канализационна мрежа /І етап/,  
находяща се в  УПИ ХХХІ, кв. 100 с.Камен;  
Пречиствателна станция за отпадъчни води  
(ПСОВ) и вътрешна канализационна мрежа /І етап/,  
находяща се в имот № 000223 с. Сушица и Пречиствателна  
станция за отпадъчни води (ПСОВ) и вътрешна канализационна  
мрежа /І етап/, находяща се имот № 000520 с.Кесарево  
на „Водоснабдяване и канализация” ООД – В.Търново.” 
     Р Е Ш Е Н И Е 
           № 18 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 7 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-
гр.Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, чл. 198п, ал. 1, предл.първа от Закона за водите, в 
съответствие с § 9, ал. 11 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на 
закона за водите /ДВ,бр.103 от 2013/, съотносимо с § 30 от ПЗР към Закона 
за изменение и допълнение на закона за водите/ДВ,бр. 47 от 2009г./ и чл. 
198о, ал. 4 от Закона за водите, Общинският съвет – Стражица 

       Р Е Ш И :    
1.Одобрява приемането на решение за възлагане на дейностите по 

стопанисването, поддържането и експлоатацията на Пречиствателна 
станция за отпадъчни води (ПСОВ) и вътрешна канализационна мрежа /І 
етап/, находяща се в  УПИ ХХХІ, кв.100 с.Камен, актувана с АПОС № 
7590/07.12.2015г.; Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и 
вътрешна канализационна мрежа /І етап/, находяща се в имот № 000223 
с.Сушица, актувана с АПОС № 7592/07.12.2015г. и Пречиствателна 
станция за отпадъчни води (ПСОВ) и вътрешна канализационна мрежа /І 
етап/, находяща се имот № 000520 с.Кесарево, актувана с АПОС № 
7591/07.12.2015г.  на „Водоснабдяване и канализация” ООД – В.Търново. 

2.Упълномощава Кмета на Община Стражица да сключи Договор за 
предоставяне на Пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ)  и 
вътрешните канализационни мрежи /І етап/ в селата Камен, Кесарево и 
Сушица, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване 
и канализация” ООД – В.Търново. 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  / п / 
          /Ил.Маринов/ 
ВЯРНО ПРИ ОбС: 


