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ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД - РУСЕ

Настоящият отчет е изготвен на основание изискванията на чл. 16, т. 3 от Правилника
за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/.
Дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе /Асоциацията/ през отчитания
период на 2020 година се характеризира с работа в условията на извънредно положение в
следствие на бързо разпространилата се в света пандемия от COVID19.
През периода продължи организационното и кадрово укрепване на Асоциацията и
обезпечаване качествено и срочно изпълнение на задълженията от назначените служители,
продължи и осъществяването на дейности в изпълнение на Договора с ВиК оператора, както и
подготовката и провеждането на заседанията на Общото събрание на Асоциацията в т.ч. и
приемането на бюджета за 2020 г.
I. През отчетния период бяха проведени две заседания на Общото събрание на
Асоциацията - едно редовно и едно извънредно по смисъла на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
Първото заседание беше проведено на 21.02.2020 год. като редовно и с неговите
решения са съгласувани и приети годишния
Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2019 година;
Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2019 година;
Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК-Русе за 2019 година и
Бюджет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2020 година.
В т. „други“ от дневния ред на заседанието главния секретар на Асоциацията
припомни на собствениците на публични ВиК активи за полученото писмо от министъра на
околната среда и водите под № 04-00-483 от 20.02.2020 г., относно предприемане на действия за
осигуряване на непрекъснатост на ВиК услугите и съответствие с изискванията на националното
и европейското законодателство. Копие от писмото е предоставено срещу подпис на всички
присъстващи представители на собствениците на ВиК активи в обслужваната територия от
„ВиК“ ООД-Русе. В него е обърнато внимание на изискванията на чл. 191 от Закона за водите за
осъществяване на контрол от страна на кметовете на общини и областните управители върху
дейностите на ВиК операторите, както и да бъдат предприети необходимите действия за
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осигуряване изпълнението на нормативните изисквания към ВиК системите и съоръженията и
мерките заложени в Плановете за управление на речните басейни по отношение на 10
направления, а именно:
- наличие на разрешителни за водовземане за всички водоизточници;
- изграждане на санитарно охранителни зони на водоизточниците и поддържане на съответния
режим в тях;
- изграждане на необходимата инфраструктура за събиране на отпадъчните води;
- съответствие на качеството на доставяната на потребителите питейна вода спрямо изискванията
на Наредба № 9 от 2001 г.;
- управление на активите, като приоритетно се извършват проверки от собствениците на
основните и резервни водоизточници, водохранилища, водоснабдителни помпени станции;
- поддържане в експлоатационна готовност на основните и резервни водоизточници с
необходимия воден ресурс и физическа цялост и сигурност на съоръженията;
- преработване на плановете за действия при аварии с включване мерки и процедури за
осигуряване необходимото количество питейна вода от основния и резервния водоизточник и
свързващата инфраструктура;
- отчитане на показателите за качество, определени в бизнес плана и осигуряване постигането на
поставените цели от ВиК оператора;
- мерки за намаляване употребата на нитрати и препарати за растителна защита в земеделието и
управлението на горските масиви, с цел опазване на питейните водоизточници от замърсяване;
- опазване от изсичане на горските масиви във вододайните зони на водоизточниците за питейно
водоснабдяване.
Изпратено е писмо № ВиК-01-5 от 28.02.2020 г. до ВиК оператора, Басейнова дирекция
„Дунавски район“ и общините в обособената територия, както и до МОСВ с предложения за
разсейване на всякакви съмнения за безстопанственост от страна на държавата и общините, което
писмо е препратено от МОСВ и на МРРБ с тяхно писмо № 04-00-483/16.03.2020 г.
В отговор на писмо № ВиК-01-5/28.02.2020 г. на Асоциацията по ВиК-Русе са върнали
обратна информация само община Борово и община Иваново
Във връзка с приемането на инвестициите в публични активи, извършени от оператора
през 2019 г. на заседанието на Общото събрание е припомнено, че Асоциацията е предоставила
на всички собственици на публични ВиК активи, доклад, в който са обявени по номера и дати
основните материали, отнасящи се до темата, в т.ч. протоколи и доклади от общите работни
срещи, с направените предложения, изводи и заключения.
Главният секретар на Асоциацията предложи общините да си направят анализ за
предоставените и приети инвестиции, колко от обявените през годината подменени аварийно над
10 линейни м. тръби са включени в предложените инвестиции и дали има включени такива, които
да не са били обявени в регистъра за аварийните работи. Дали обекти с показана изключителна
честота на аварийност са били включени в реконструкции или модернизации, или са
реконструирани обекти с отразявана минимална аварийност.
Присъстващите са уведомени, че ежегодно КЕВР извършва планови проверки в
търговските ВиК дружества, като доклада от проверката за 2018 г. на „ВиК“ ООД-Русе под №
219/ 12.12.2019 г. е публикуван и на интернет страницата на Областна администрация – Русе в
направление „Асоциация по ВиК“, в раздел „Нормативни документи“, подраздел „Общи писма
и указания“.
В него са обявени констатации на КЕВР за установени пропуски и грешки в работата през 2018
г. на „ВиК“ ООД-Русе, в т.ч. и неприети разходи за инвестиции, съгласно изискванията за
регулаторни цели.
Председателят на Асоциацията е запознал присъстващите, че в Пълномощното си за
заседанието министърът на околната среда и водите е предложил във връзка с предвидения в
Раздел V към Глава пета от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК,
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контрол от Асоциацията върху изпълнение на задълженията на ВиК оператора, „ВиК“ ООД-Русе
да представи пред членовете на Асоциацията информация за следното:
1.Състоянието на наличните резервни водоизточници и готовността им за ползване при
възникване на извънредни ситуации, както и възможностите им за осигуряване на
непрекъснатост на водоснабдяването в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Русе.
2.Напредък по изпълнение на задълженията, произтичащи от Директивата за
пречистване на отпадъчни води от населените места и изпълнение на заложените мерки в Плана
за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г., в т.ч. информация за степента
на изграденост на канализационната мрежа и наличие на пречиствателни станции, както и степен
на свързаност към тях /% от еквивалент жители/ за агломерациите с над 2000 е.ж..
Управителят на ВиК дружеството е запознал детайлно членовете на Асоциацията с
информацията изискана от МОСВ, като е уверил присъстващите, че в обособената територия на
„ВиК“ ООД-Русе винаги се е поддържало и занапред ще се поддържа достатъчно ниво на
качествена питейна вода, при което водоизточниците не се експлоатират в пълен капацитет, а
именно:
„ВиК“ ООД Русе предоставя услугите си на 218 941 жители, нивото на покритие с
водоснабдителни услуги е 100%, като се обслужват 87 населени места, обхванати чрез 33
водоснабдителни системи и на обособената територия няма населени места с режимно
водоснабдяване. Обособени са 10 крупни водоснабдителни системи и 23 малки такива.
Водоснабдяването се извършва само от подземни води, чрез 220 броя водовземни съоръжения –
тръбни кладенци 105 броя с дълбочина от 80 м. до 150 м., като тръбния кладенец на с.
Семерджиево прави изключение и захранва и с. Ново село и е с дълбочина 1000 м., шахтови
кладенци 37 броя с дълбочина от 10 м. до 20 м., кладенците в Раней с дълбочина до 30 м.,
каптирани извори 13 броя, дренажи 54 броя с дълбочина до 6 м.. Общия основен ресурс на
работещите основни и резервни водоизточници възлиза на 9528,2 л/сек., от който за 2019 г. е
иззет воден обем в размер на 18 441 587 куб. м., равняващ се на 584,8 л/сек.
Разрешеното от Басейнова дирекция водно количество за годишно добиване е 45127142
куб. м., предоставящи се на 1431 л/сек. Ежемесечно дружеството следи дебита на всеки
водоизточник. Дългогодишния анализ показва, че от 32% до 62% е използваното количество вода
от цялото количество по разрешителни за водовземане или от това което е разрешено за
използване максимум 62 % е фактическото потребление от клиентите. По отчета за 2019 г. само
41% водни количества са били използвани от общо разрешените количества за водовземане,
което е 6,1 % от общо възможно експлоатираните водни подземни количества.
Управителят на ВиК дружеството е обяснил, че се замерват ежедневно обемите вода
преди населеното място за всяко едно населено място. ВиК оператора на русенската обособена
територия е информиран ежедневно какви водни количества влизат във всяко населено място,
като преди няколко години са изградени 18 зони на потребление, в които има 24-часово онлайн
следене на влизащия в тях обем вода. Ефектът от тази технология е голям, защото се знае какъв
е средния обем потребление за определената зона, знае се какъв обем влиза, знаят се и какви са
загубите и когато започне да влиза по-голям обем от нормалния за потребление, това е сигнал за
възникнала авария. Започва се обходна проверка с уреди по територията на зоната до откриване
на теча, като така се предотвратява своевременно загубата на голям воден обем.
На организираното на 31.07.2020 г. извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциацията е приета предложената препоръчителна вноска на държавата за 2021 год. в размер
на 22000 лева.
В т. „Други“ от дневния ред е припомнено, че в писмената покана за участие в
заседанието на Асоциацията към ВиК оператора е зададен въпрос, дали в следствие на обявеното
извънредно положение за борба и предпазване от Covid-19, съществува възможност от забавяне
или възникването на затруднения в работата на дружеството, водещи до промяна на
задължителното ниво на инвестиционните намерения за 2020 г.. Представителят на „ВиК“ ООДРусе е заявил, че проблеми в работата на оператора не съществуват по отношение изпълнението
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на задължителното договорено ниво на инвестициите за 2020 г., както и че планираните обеми
на дружеството се изпълняват регулярно, а на водоподаването оказват влияние и големите
отчетени горещини в региона, които влияят донякъде върху водоизточниците. Присъстващите са
получили уверение, че ВиК оператора поддържа в добра експлоатационна годност достатъчен
обем водоизточници /основни и резервни/, за да се избегне в региона спиране или намалено
подаване на вода.
II. През отчитаният период, минимално изискуемия се щатен състав на Асоциацията е
бил попълнен изцяло по длъжностите „главен секретар“, „експерт по ВиК“ и „финансов експерт“,
под ръководството на Областен управител на Област Русе и Председател на Асоциацията по ВиК
- Русе г-н Галин Тодоров Григоров.
III. В работата на Асоциацията по ВиК – Русе през отчетния период, голям дял има и
приобщаването към сключения Договор с „ВиК“ ООД - Русе след извършеното приемо –
предаване от ВиК Оператора към собствениците – общините и държавата на извършените през
2019 г. от Оператора инвестиции в публични ВиК активи. Служител от Асоциацията участва в
приемателните комисии на собствениците. Изготвени и предложени са на всеки собственик
типова заповед за създаване на различните комисии, типов протокол на двата вида комисии –
контролираща и приемаща. Типови предложения за Приложение от № 1-36 до № 1-44, като
неразделна част от Договора, са подготвени за предоставяне на Оператора.
В Асоциацията са създадени досиета за всеки собственик с документация по приемане
на инвестициите – заповеди, протоколи, списъци, доклади, решения на Общински съвети, писма,
уведомления и др. Досиетата обаче са приключени само за общини Борово, Иваново и Русе, след
като екземпляр от върнатите обратно в Асоциацията подписани от Оператора Приложения № 136 и № 1-40 и № 1-41, приобщени и са неразделна част от Договора, с приетите за стопанисване
от „ВиК“ ООД-Русе инвестиции извършени през 2019, са изпратени на собствениците.
Останалите досиета изчакват предоставяне от общините Бяла, Ветово, Две могили, Сливо поле и
Ценово и Държавната администрация на изискуемите се документи, за да се приключи
процедурата.
В продължение на този процес са направени множество срещи с Оператора и
собствениците за уточняване и решаване на конкретни възникнали казуси по приемане от
собствениците на инвестициите извършени от Оператора през 2019 г..
IV. Във връзка с внесени заявления от общини в Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ за реализацията на проекти :
- За община Иваново – „Реконструкция на компрометираните участъци от водопроводната
мрежа на с. Пиргово, община Иваново, област Русе“;
- За община Ценово – „Подмяна на уличен водопровод DN60 с ПЕВП DN90 по ул. “Хан
Аспарух“ в с. Ценово, община Ценово, област Русе“
Асоциацията по ВиК – Русе е изготвила становища, относно съответствието на съответния проект
с Регионалния генерален план на водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения за
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Русе.
V. С писмо от 02.07.2020 г. община Борово, област Русе е уведомила Асоциацията по
ВиК-Русе, че през 2019 г. с протокол за установяване на годността за ползване по заповед №
ДК—08-Р-43/24.07.2019 г. и Разрешение за ползване № ДК-07-Р-45/16.08.2019 г. е въведен в
експлоатация и е реализиран проект „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Кънчо
Бакалов“ и ул. „Христо Ботев“ /общински път RSE 1001/ в с. Обретеник, община Борово“ по
Договор № 12472/28.08.2018 г. за финансиране между община Борово и ПУДООС с бенефициент
община Борово. ВиК активите – ПОС са заведени по счетоводния баланс на община Борово. В
изпълнение чл. 4.4., буква „г“ от Договора, Асоциацията е предоставила на „ВиК“ ООД-Русе
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общинските активи по проекта за стопанисване, поддържане и експлоатация, като същите са
описани в Приложение № I-35, което с подписването си от Председателя на Асоциацията и
Управителя на ВиК оператора е приобщено към приложенията на Договора. Подписаното
Приложение № I-35 е предоставено на 13.08.2020 г. и на община Борово.
VI. С писмо № 15-271-1/22.12.2020 г. община Русе, област Русе е уведомила Асоциацията
по ВиК – Русе, че в изпълнение на Договор № 3142 от 11.08.2016 г. Община Русе е приела
безвъзмездно от ДП „Пристанищна инфраструктура“, Клон – ТП „Пристанище Русе“ с приемопредавателен протокол от 19.06.2020 г. обект, ВиК актив – публична общинска собственост
„Уличен водопровод с дължина 1118 м. по ул. „Матей Стойков“ за Пристанищен терминал РусеЗапад, II-ри участък, от О.Т. 636 към УПИ 63427.3.4 по кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, кв. “Западна промишлена зона“, който е въведен в
експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Р-08 от 06.03.2018 г.. С Решение № 209 по
Протокол № 11 от 31.07.2020 г. Общинския съвет Русе дава съгласие за предоставяне на обекта
за управление на Асоциацията по ВиК – Русе, която с уведомление от 29.12.2020 г. предоставя
същия за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД-Русе и с Приложение № I-45
за приобщаване към Договора.
VII. Във връзка с писмо № 91-00-49/15.06.2020г. на зам.-министър г-н Николай Нанков,
относно изпълнение на тематично отключващо условие за програмен период 2021-2027 г. по
специфична цел „Насърчаване на устойчиво управление на водите“ е изпратена на МРРБ
информация /№ ВиК-01-10/30.062020 г./ за изпълнени и изпълняващи се обекти за изграждане и
реконструкция на ВиК системи и съоръжения за последните пет години в рамките на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Русе. Изпълнените пет обекта са приети от съответния
публичен собственик и са счетоводно отразени по неговия баланс, като съгласно сключения
Договор между Асоциацията и ВиК оператора са предоставени на последния за стопанисване,
поддържане и експлоатация с подписани допълнения към Приложение № I на договора.
VIII. През отчетния период в Асоциацията по ВиК – Русе се работи по две подадени до
нея жалби, а именно:
- На 06.04.2020 г. кмета на община Ветово подава по ел. поща на Асоциацията искане за
участие на експерт в създадена комисия по проверка на получен сигнал за изграден незаконен
водопровод в местност „Башака“ – Ветово.
С писмо № ВиК-01-7 от 07.04.2020 г. Асоциацията по ВиК – Русе изисква от „ВиК“ ООДРусе проверка за установяване наличие на водоизточници в посочената местност, от кого се
стопанисват и експлоатират, изградена ли е водопроводна мрежа, от кого и кои са потребителите
и има ли налична документация по повод установеното за горното? В отговор ВиК операторът
на 23.04.2020 г. удостоверява, че не поддържа водоизточници-публична собственост в
цитираната местност, както и не е изграждана там водопроводна мрежа-публична собственост.
На 28.04.2020 г. кмета на община Ветово е изпратил в Асоциацията по ВиК-Русе
протоколи от 08.04.2020 г. и от 22.04.2020 г. за извършена проверка по негова заповед №
191/08.04.2020 г. с установени изградени ВиК съоръжения в имот, частна собственост, находящ
се в местността „Башака“ – Ветово.
С писмо от 11.05.2020 г. РУ на МВР – Ветово изисква от Асоциацията по ВиК-Русе
писмена справка във връзка с преписка № УРИ-457000-525/2020 г. за постъпила жалба от кмета
на община Ветово за „Разрушен път, извършено водовземане и изграждане на напорен
водопровод за водоснабдяване с подземни води и електропровод в имоти, собственост на община
Ветово“. Асоциацията на 12.05.2020 г. отговаря на органите на МВР за предприетите действия и
за неустановени водоизточници и водоснабдителна мрежа – публична собственост.
Асоциацията по ВиК - Русе е уведомила на 12.05.2020 г. Община Ветово, че в местността
„Башака“ – Ветово не са установени водоизточници и водопроводна мрежа – публична
собственост, предмет на сключения с „ВиК“ ООД-Русе Договор за стопанисване, поддържане и

5

6
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги, като частните ВиК активи не попадат в обхвата на Договора. Съгласно
чл. 4.4. от Договора ако собственика – община или държава, създаде или придобие нови публични
ВиК активи и те са въведени в експлоатация в съответствие със ЗУТ и Наредбата за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството, то той следва писмено да уведоми чрез
Асоциацията по ВиК съответния ВиК оператор.
- С докладна записка от 10.06.2020 г. до Асоциацията по ВиК – Русе, кмета на кметството
в с. Николово, община Русе е изразил съмненията си за извършена злоупотреба със захранващата
тръба на чешма „Поповка“, находяща се на ул. „Хаджи Димитър“ в с. Николово. С писмо от
11.06.2020 г. главния секретар на Асоциацията по ВиК – Русе е поискал съдействие от експерт от
„ВиК“ ООД-Русе за извършване на проверка. С докладна записка от 17.06.2020 г. експертът по
ВиК в Асоциацията описва установеното при извършената съвместна проверка с определените
длъжностни лица от ВиК оператора. Открита каменна чешма, наименувана „Поповка“, пригодена
за поене на добитък и пране, пресъхнала в момента на проверката. Според разговорите с местни
лица пресъхването датира от преди три години. Огледа на околния терен не е дал възможност да
се установи дали към захранващата тръба на чешмата са извършвани странични прихващания.
Документалната проверка е установила, че съоръжението – каменна чешма „Поповка“ не е
включено към публичните общински обекти предоставени с Договор на „ВиК“ ООД-Русе за
стопанисване и експлоатация. Следователно въпросното съоръжение в с. Николово остава
общинска собственост, стопанисвано, поддържано и експлоатирано от община Русе, поради
което Асоциацията по ВиК-Русе няма отношение към повдигнатия въпрос.
IX. Ежедневно служителите на Асоциацията попълват в своеобразен регистър обявяваните
всеки ден на електронната страница на „ВиК“ ООД – Русе аварийни и планови ремонти.
Извършените ремонти се анализират с цел установяване на инвестиционните обекти от тях,
съгласно критериите по Приложение № VIII на Договора. Регистърът е достъпен текущо при
поискване от членовете на Асоциацията.
Идеята на Асоциацията по ВиК-Русе е този регистър да е в помощ на собствениците,
както при проверка на текущите инвестиции, така и да им дава информация за честата
повторяемост на ремонти в обекти, за които следва да се вземе решение от собственика, дали да
продължи аварийната им поддръжка или да се предложи на оператора извършването на
реконструкция или модернизация.
Съответните специалисти във всяка община могат да направят по регистъра за аварии
конкретни анализи, които предоставени на ВиК оператора да бъдат като крайъгълен камък при
изготвяне на следващите подробни инвестиционни програми по години. Анализът да се
предоставя и на МРРБ и МОСВ, като пряко ангажирани с одобряване на подробните
инвестиционни програми и даване на мандат за приемането им на Председателя на асоциацията.
Не на последно място, такива анализи направени от общините ще бъдат в основата на дискусиите
на Общото събрание на Асоциацията и гарантиращи интересите на жителите на тези населени
места.
X. Във връзка със сключения договор между обединение ДЗЗД „Йова инфосис“ и МРРБ
от Асоциацията по ВиК – Русе, ВиК експерта и финансовия експерт са преминали първите
курсове на обучение – теоретичен и практически модул по темите: „Въвеждащо обучение за
ползватели на единната информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по
ВиК и на ВиК операторите“ и „Въвеждащо обучение за ползватели на информационна система
за водностопанските системи и съоръжения“. За успешно преминалите курса на обучение са
получени и съответните официални сертификати.
XI. В Асоциацията по ВиК – Русе е заведена и преписка, относно установени ВиК активи
в с. Копривец, община Бяла, съществуващи преди сключването на Договора, но не включени в
Приложение № 1 към същия и разделителните протоколи по § 9 от ПЗРЗИДЗВ. Това е актив,
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предмет на Акт за държавна собственост № 1092 от 06.01.1998 г. – „напорен резервоар – 130 м3“,
представляващ двукамерен резервоар – железобетонна правоъгълна конструкция под и над
земята, изградена през 1949 г. върху терен с площ от 4900 кв.м. с обособена и оградена СОЗ с
ограда дълга 260 м.л. Наличието на горното е установено и от комисия, в която е включен и
представител на Асоциацията, излязла с протокол от 25.09.2020 г., установила, че актива и
включен в Схемата на водопроводната система на община Бяла, област Русе.
Необходимо от страна на община Бяла е да се предприемат действия по отписване на
актива от публична държавна собственост, след което да бъде приет с Решение на Общинския
съвет в активите на общината. След влизане в действие на решението и счетоводното отразяване
на актива по баланса на община Бяла, следва да се уведоми Асоциацията за приобщаването му
към Договора с ВиК Оператора.
XII. В Асоциацията по ВиК-Русе е получено писмо от ТП „Държавно ловно стопанство
Дунав“ гр. Русе № РД-100320/19.11.2020 г. с искане за осигуряване на достъп до ПИ с
идентификатор 84049.77.325- подотдел 258“а“, с цел добив на дървесина. Писмото е препратено
по компетентност на „ВиК“ ООД-Русе, като дружеството с уведомление № К-3267#1/30.11.2020
г. аргументирано е отказало достъп до водоизточника.
XIII. Продължени бяха от Асоциацията договорите за: абонаментно нормативно
поддържане през следващата 2021 г. на счетоводния програмен продукт „АЖУР Л“, на
програмния продукт за труд и работна заплата „ОМЕКС 2000“, на новия програмен продукт за
антивирусна защита „Касперски“, както сключени имуществена застраховка за полученото от
МРРБ офис-имущество и офис-техника, така и застраховка КАСКО и ГО за служебното МПС на
Асоциацията.
Във връзка с изтичащия през м. февруари 2020 г. сключен за срок от 5 години с МРРБ
Договор за заем за послужване № РД-29-29-48/02.02.2015 г. за безвъзмездно ползване на
движими вещи – частна държавна собственост – офис имущество и техника, на основание чл. 63
от Закона за държавната собственост /ЗДС/ и във връзка с чл. 68 от Правилника за прилагане на
ЗДС /ППЗДС/ даващо възможност за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху движими
вещи – частна държавна собственост на юридически лица и други организации на бюджетна
издръжка, Асоциацията по ВиК – Русе отправи мотивирано искане до МРРБ след изтичане срока
на Договора, вещите да продължат да се ползват, за осигуряване на нормална работна среда в
заеманите помещения на Областна администрация - Русе с необходимото им техническо
оборудване и обзавеждане, с цел безпроблемно продължаване дейността на Асоциацията. В
рамките на отчетната година не е получено потвърждение от МРРБ, поради което активите
остават в Асоциацията на досегашния задбалансов отчет с основание цитирания Договор.
XIV. Служителите на Асоциацията поддържаха необходимите контакти с кметовете или
други представители на общините в обособената територия, по въпроси свързани с
водоснабдителната и канализационната система, по уточняване собствеността на активите и
тяхното правилно включване в Приложение № I на Договора, сключен между Асоциацията и
„ВиК“ ООД-Русе, а така също и по други възникващи в процеса на съвместната работа проблеми.
На общините, като собственици на ВиК активите – публична общинска собственост, са
предоставяни своевременно копия от всички указания на МРРБ във връзка с различните
процедури.
На електронната страница на Областна администрация – Русе в раздела за Асоциацията
по ВиК са публикувани всички материали за проведените Общи събрания, всички писма и
доклади изпратени на публичните собственици, както писма и указания от МРРБ, като е
обособена част само за процедурите по приемане на извършените от ВиК Оператора инвестиции
в публични активи. Отделно направление е обособено и за материалите по проекта по ОПОС
2014-2020.
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XV. Поддържаха се ползотворни връзки със служителите от други асоциации в
обособените територии на областите Бургас, Видин, Враца, Кърджали, Ловеч, Плевен, Пловдив,
Разград, Силистра, Смолян, Търговище, Шумен, и др., като се обменяха мнения и становища по
възникнали проблемни ситуации в процеса на работата. За добрите, колегиални отношения
между служителите от асоциациите способства много и честата възможност от лични контакти,
осъществявани по време на участие в обучителната форма, организирана от МРРБ.
XVI. Важно е да се отбележи, че изпълнението на някои задачи и решаването на част от
проблемите в Асоциацията по ВиК - Русе би било много по-трудно без съдействието на
експертите от Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ при МРРБ, които проявяват
необходимото разбиране, коректност и професионализъм. При всяко отправено запитване от
страна на Асоциацията, те отговарят своевременно и обстойно.
XVII. Отношенията с „ВиК“ ООД - Русе се основават на коректно партньорство, в
съответствие с изискванията на подписания Договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги. Утвърждаването на добрия, партньорски дух на тези отношения е
особено важно, предвид предстоящата дългогодишна съвместна работа по реформата във водния
сектор.
Коректно-партньорски и колегиални бяха взаимоотношенията на служителите от
Асоциацията с Управителя и отделните служители на оператора „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр. Русе и най-вече с отдел „ПТО“.
Провеждани бяха редовно и регламентираните в чл. 12.2. от Договора срещи между
служители на Асоциацията по ВиК-Русе и служители на ВиК оператора „Водоснабдяване и
канализация“ ООД-Русе, на които се обсъждаха текущите въпроси и се решаваха своевременно
възникналите проблеми.
През периода на отчет, всички поставени задачи и указания бяха изпълнени по начин,
съобразен изцяло с действащите нормативни документи, като беше проявена необходимата
отговорност, настойчивост и професионализъм за решаване на възникващите проблеми в
процеса на работата в непредвидената екстремна обстановка на пандемия в цялата страна и света.
И през поредната отчетна година бяха положени от страна на Асоциацията по ВиК - Русе
и от страна на оператора – „ВиК“ ООД - Русе, максимално необходимите усилия за реализиране
целите на реформата във водния сектор в страната и осигуряване на по-качествени
водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите в обособената територия на Област
Русе.

ГАЛИН ГРИГОРОВ
/П/
Областен управител на Област Русе и
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД - РУСЕ
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