
Препис-извлечение от протокол № 3 
от 30.12.2019 година на заседание на 
Общински съвет Стражица по т.16 
от дневния ред: „Одобряване на извършени  
от „В и К Йовковци” ООД през 2019г. инвестиции 
 в публични активи по водопроводните мрежи на 
 селищата от Община Стражица и предаване на 
 същите за управление на Асоциацията по В и К  
на обособената територия, обслужвана от 
 „В и К Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.” 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
            № 37 
  
 На основание чл.12,ал.4 от Закона за общинската собственост и на 
чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА  и във връзка с чл.10в,ал.2, т.2 от Закона 
за водите, Общински съвет Стражица 

 

        Р Е Ш И : 
 
 1. Одобрява извършените от „В и К Йовковци” ООД инвестиции 
(по Приложение №1), предложени за приемане от тристранната комисия, 
назначена със Заповед №2099/ 09.12.2019, съгласно протокол от 
12.12.2019г. Възлага на кмета на Община Стражица да приеме с 
двустранен Приемо-предавателен протокол новоизградените активи по 
Приложение №1 с обща балансова стойност 2 393,40лв., както  следва: 
• 1бр. дозаторна помпа в Помпена станция за с.Лозен; 
• 1бр.сградно канализационно отклонение от гофриран полиетилиен 
Ø200-250мм с дължина 20м към сграда с адрес гр.Стражица, ул.”Пенчо 
Славейков” №9Б; 
• 1бр. сградно водопроводно отклонение Ø25 PEHD с дължина 14м 
към имот с адрес гр.Стражица, ул.”Ген. Столетов” №7; 
• 1бр. сградно водопроводно отклонение Ø25 PEHD с дължина 17м 
към имот с адрес гр.Стражица, ул.”Тодор Каблешков” №38; 
• 1 бр. сградно водопроводно отклонение Ø32 PEHD с дължина 18м 
към имот с адрес ул.”Христо Ботев” №11 в с.Благоево; 
 2. На основание чл. 198ж от Закона за водите и §9, ал. 10 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на ЗВ и във връзка с чл. 198б, т.2 от Закона за водите Община 
Стражица да предаде на Асоциацията по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „В и К Йовковци“ ООД, Велико Търново /АВиК/ за 



управление новоизградените дълготрайни материални активи (описани по-
горе), след приемането им с двустранен Приемо-предавателен протокол от 
кмета на Община Стражица. 
 3. На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 
1 и ал. 5, т. 4 и т. 5, и ал. 6 от Закона за водите, при условията на 
сключения между АВиК и „В и К Йовковци“ ООД гр. В. Търново 
Договор,който е в сила от 01.06.2016г. Община Стражица да предаде 
гореописаните активи за стопанисване, поддържане и експлоатация на 
оператора „В и К Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново. 
 4. Упълномощава кмета на Община Стражица да предприеме 
необходимите действия по изпълнението на т.2 и т.3 от настоящето 
решение, като изпрати Уведомление до Председателя на Асоциацията по В 
и К на обособената територия, обслужвана от „В и К Йовковци“ ООД с 
приложени копия на необходимите документи. 
 
 
 
 
 
 
ВЯРНО ПРИ ОбС:   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  / п / 
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