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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 327 

Протокол № 33 от 02.07.2015 година 

ОТНОСНО:  Предложение  от  Атанас  Стефанов  Калчев    Кмет  на  Община  Кричим, 
относно  Предоставяне  на  „ВиК”  ЕООД,  гр.  Пловдив,  за  стопанисване,  управление, 
поддържане  и  експлоатация  на  новоизградените  системи,  съоръжения  и  ПСОВ,  гр. 
Кричим,  реализирани  по  проект  №  DIR51011116943  „Доизграждане, 
реконструкция  и  рехабилитация  на  ВиК  мрежа  и  изграждане  на  ПСОВ,  гр. 
Кричим”,  финансиран  по  ДБФП  №  DIR51011116I010  от  Оперативна  програма 
„Околна  среда  20072013  г.”,  съфинансирана  от  Европейския  фонд  за  регионално 
развитие  и  от  Кохезионния  фонд  на  европейската  общност,  приоритетна  ос  1 
„Подобряване  и  развитие  на  инфраструктурата  за  питейни  и  отпадъчни  води”, 
процедура BG161РО005/10/10/1.11/02/16. 
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим 
Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместниккмет на Община Кричим 
Становища:  ПК  по  евроинтеграция,  местно  самоуправление,  обществен  ред  и 
законност; ПК по икономическа и финансовобюджетна дейност; ПК по устройство на 
територията,  благоустрояване,  комунална  дейност  и  общинска  собственост  и  ПК  по 
социални дейности към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 3акона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 198о от Закона за водите и § 30 от ПЗР на ЗИД на 
Закона за водите (обн.  ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм.  ДВ, бр. 95 
от 2009 г.) и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община 
Кричим 

РЕШИ: 

I. Дава  съгласие  за  предоставяне правото на ползване  със  срок на  действие  до 
сключване  на  Договора  по  реда  на  чл.  198п,  ал.  1,  предложение  първо  от  Закона  за 
водите, на регионалния оператор «ВиК» ЕООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на 
управление:  гр.  Пловдив,  Район  Източен,  бул.  «6ти  септември»  №  250,  ЕИК 
1150106701 представлявано от Спартак Лъвов Николов, в качеството му на Управител, 
на обекти, собственост на община Кричим реализирани по проект № DIR510111169 
43  „Доизграждане,  реконструкция  и  рехабилитация на ВиК мрежа  и  изграждане 
на ПСОВ, гр. Кричим”, финансиран по ДБФП № DIR51011116I010 от Оперативна 
програма  „Околна  среда  20072013  г.”,  съфинансирана  от  Европейския  фонд  за 
регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност, приоритетна ос
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1  „Подобряване  и  развитие  на  инфраструктурата  за  питейни  и  отпадъчни  води”, 
процедура BG161РО005/10/10/1.11/02/16, както следва: 

1.  „Доизграждане,  реконструкция  и  рехабилитация  на  водоснабдителна  и 
канализационна мрежа”, находящ се в улична мрежа на гр. Кричим; 

2.  „Канализационна  мрежа  на  квартал  „Крайречен”,  гр.  Кричим  и  Главен 
канализационен колектор II А – участък от Главен колектор  I до РШ 1”; 

3.  „Водопроводна  мрежа  на  квартал  „Крайречен”,  гр.  Кричим”,  находящ  се  в 
улична мрежа на гр. Кричим; 

4. „Пречиствателна  станция за отпадъчни води,  гр. Кричим”, находящ се в ПИ 
39921.54.4 по КК и КР на гр. Кричим, м. „Куницата”, с външно ел. захранване кабели 
20  кV  от  съществуващо  СРС №  44/5  от  ВЛ  20  кV  „Колеево”,  П/ст  „Въча”  до  БКТП 
1х800кVА/20/0,4кV в ПИ 39921.54.4 и нов БКТП 1х800кVА/20/0,4 кV в  ПИ 39921.54.4 
по КК на гр. Кричим, м. „Куницата”; 

5.  „Външен довеждащ водопровод към ПСОВ, гр. Кричим, в ПИ 39921.54.4 по 
КК и КР на гр. Кричим”, с трасе на водопровода: ПИ 39921.54.38, ПИ 39921.54.13, ПИ 
39921.130.725,  ПИ  39921.95.31,  ПИ  39921.95.222,  ПИ  39921.95.75  по  КК  и  КР  на  гр. 
Кричим. 

II. Одобрява предложения проект на договор за предоставяне на „ВиК” ЕООД, 
гр.  Пловдив,  за  стопанисване,  поддържане  и  експлоатация  на  описаните  в  т.  I  от 
настоящото  решение  обекти,  собственост  на  община  Кричим,  за  предоставяне  чрез 
същите на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане. 

III.  Упълномощава  Кмета  на  община  Кричим  да  подпише  договора  с  „ВиК” 
ЕООД,  гр. Пловдив,  за  предоставяне  за  стопанисване,  поддържане и  експлоатация на 
обектите по т.  I  за предоставяне чрез същите на ВиК услуги на потребителите срещу 
заплащане. 

Приложение: 
1. Проект на договор с „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, за предоставяне за стопанисване, поддържане 

и експлоатация на обекти – собственост на община Кричим. 
2. Протокол № 2 от заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Пловдив. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 10 
ГЛАСУВАЛИ: 
„ЗА” –  10; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Председател на ОбС:……………. 
/ А. Хаджиева / 

АХ/КМ


