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Р ЕШЕНИ Е  
 

№ 75 / 31.05.2013 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 6 / 31.05.2013 г. 
 
 

Относно: Определяне цена на водата за питейно-битови нужди от общинската 
водоснабдителна мрежа 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация във връзка с чл.10а, ал.4, т.2 от Закона за водите и чл.39, ал.5 
от Наредба № 4/14.09.1994 г. „За условията и реда за присъединяване на потребителите 
и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи”,  Общински съвет – 
Елена 

Р Е Ш И: 
 

 1. Отменя свое Решение № 22/19.03.2001 г. и последвалото го Решение            
№ 29/23.04.2003 година. 
 2. Определя цена – 1.53 лв. с включен ДДС за един кубичен метър 
изразходвана вода за питейно-битови нужди от селищните водоснабдителни 
системи – публична общинска собственост, в населените места по списък 
(Приложение№ 1), считано от 01.06.2013 година 
 3. За абонати, които нямат монтирани водомери на водопроводните 
отклонения, количеството изразходвана вода за един месец се определя като сума 
от следните компоненти: 
 3.1. по 5 куб.м. за всеки обитател; 
 3.2. по 0.015 куб.м. на кв.м. обработваема площ; 

 3.3. по 0.1 куб.м. за всеки куб.м. застроен обем сграда за сезонно ползване 
(вила, бунгало и др.), както и за жилище, в което няма постоянно живущи 
обитатели; 

 3.4. по 0.5 куб.м. за всеки куб.м. застроен обем на сграда в строеж; 
 3.5. по 1 куб.м. за един брой едър добитък; 
 3.6. по 0.5 куб.м. за един брой дребен добитък. 

 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 
 
 



 
Приложение № 1 

 
 

Списък на населените места, 
обслужвани от водоснабдителни системи – публична общинска 

собственост в община Елена 
 
 
 

1. Велювци 
2. Големани 
3. Дърлевци 
4. Николовци 
5. Лазарци 
6. Крилювци  
7. Велковци 
8. Долни Танчевци 
9. Шубеци 
10. Тънки рът 
11. Добревци 
12. Козя река 
13. Зеленик 
14. Вълчевци (кметство Майско) 
15. Горни Танчевци 
16. Топузи 
17. Високовци 
18. Игнатовци 
19. Палици 
20. Давери 
21. Тумбевци 
22. Берковци 
23. Харваловци 
24. Балуци 
25. Драганосковци 
26. Боевци (Малешковци) 
27. Долни Чукани 
28. Майтанци 
29. Недешковци 
30. Синджирци 
31. Килъжевци (част) 
32. Усои (част) 

 
 
 
 
 
 


