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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

от 

 

АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на инвестиция за 2022г направена от „ВиК” 

ЕООД гр.Ямбол. 

 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

          Необходимостта от вземане на решение на Общински съвет на 

община Стралджа по настоящата докладна записка е обоснована от 

следните мотиви: 

          Направена инвестиция от „ВиК” ЕООД гр.Ямбол поради 

производствена необходимост за ПС Иречеково. 

          На 04.02.2022г. се проведе работна среща на комисията 

назначена със заповед № АЯ-21-00002-25.01.2022г. на Председателя 

на АВиК – Ямбол, която извърши проверка по документи във връзка 

с монтаж на потопяема помпа и ел.табло за осигуряването на вода от 

ПС Иречеково. Направената инвестиция в размер на 2028.88 /две 

хиляди и двадесет и осем лева и 0,88 ст/ е извършена 

законосъобразно и в пълен размер. Според констатациите активът 

функционира и ще се стопанисва, поддържа и експлоатира от 

действащия оператор „ВиК“ ЕООД, гр.Ямбол, който предоставя 

услуги по ВиК срещу заплащане в обособената територия. 

          За работата на комисията бе изготвен протокол, с предложение 

за провеждане на процедура по приемане на актива, предаване 



управлението на обекта на асоциацията по ВиК, и допълване на 

приложение №1 от договора за изпълнение на дейностите по чл.198о, 

ал.1 от Закона за водите. 

 

           Предвид гореизложеното, на основание чл.21 ал.1 т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.19, ал1 т.4 и чл.198о, ал.1 от Закона за водите  предлагам 

Общински съвет гр.Стралджа да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрява инвестицията направена от „ВиК” ЕООД гр.Ямбол и 

задължава Кмета на Община Стралджа да организира приемане-

предаването на активи и  завеждането им в баланса на Община 

Стралжа както следва: 

o ДМА, представляващ Потопяема помпа MBS B/4M плюс 

ел.табло за ПС „Иречеково“ – 2028,88 лв. /две хиляди и 

двадесет и осем лева и 0,88 ст/ 

 

 

 

 

 

 

Вносител: /п/ 

Атанас Киров 

Кмет на Община Стралджа 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


