АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ
№ ВиК-01-2
28.01.2020 год.
ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ РУСЕ
ГР. РУСЕ, ПЛ. СВОБОДА № 6
ДО
Д-Р, ИНЖ. САВА САВОВ,
УПРАВИТЕЛ НА „ВиК“ ООД-РУСЕ
ГР. РУСЕ, УЛ. ДОБРУДЖА № 6
ОТНОСНО: Писмо № 15-00-2/24.01.2020 г. на Областен управител на област Русе по повод
разпоредена инвентаризация в Областна администрация Русе към 31.12.2019 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ НА „ВиК“ ООД – РУСЕ,
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе /Асоциацията/, в качеството на управляваща
ВиК активите – публична държавна собственост и публична общинска собственост на своите
членове, съгласно чл. 198ж от Закона за водите, в т.ч. и на Областна администрация – Русе,
отчитаща публичната държавна собственост на ВиК активите в обособената територия, и във
връзка с подписания с „ВиК“ ООД-Русе на заседание на Общото събрание на Асоциацията,
проведено на 17.12.2015 г., Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги
/Договора/, Ви уведомява, че:
1. С подписването на Договора, Асоциацията е предоставила за стопанисване,
поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД-Русе, подробно описаните в Приложение
№ I, ВиК активи – публична държавна собственост, намиращи се на обособената
територия, общо 846 броя на стойност 1 753 803,74 лева, предоставено Ви на хартиен
и електронен носител. Приложението е било изготвено след подписване на
окончателните протоколи за разпределение на ВиК активите между държавата и
общините, които имат доказателствена сила до доказване на противното, съгласно § 9,
ал. 5, изречение трето от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за
водите /29.11.2013 г./;
2. Получените в Областна администрация Русе по заповед № РД-02-14-184/14.03.2016 г.
на МРРБ, придобити по програма ИСПА ВиК активи-публична държавна собственост
на обособената територия са предоставени от Асоциацията за стопанисване,
поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД-Русе с Уведомление по реда на чл. 4.4.,
буква „г“ от Договора № ВиК-01-32/14.09.2016 г. общо 113 броя обекта на стойност
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3.

4.

5.

6.

2 113 253,57 лева, допълнени към Договора с подробно описание в Приложение № I-2,
изпратено от ВиК оператора с писмо № К-4779#1/14.09.2016 г.;
Приетите на отчет от Областна администрация Русе ВиК активи – публична държавна
собственост, придобити от извършени от „ВиК“ ООД-Русе през 2016 г. инвестиции,
са предоставени за стопанисване, поддържане и експлоатация обратно на ВиК
оператора на обособената територия, с Уведомление по реда на чл. 4.4., буква „г“ от
Договора под № ВиК-01-41/24.07.2018 г. общо 9 броя обекта на стойност 183 829,53
лева, допълнени към Договора с подробно описание в Приложение № I-16, изпратено
на Областна администрация Русе с писмо на Асоциацията № ВиК-01-42/10.08.2018 г.;
Приетите на отчет от Областна администрация Русе ВиК активи – публична държавна
собственост, придобити от извършени от „ВиК“ ООД-Русе през 2017 г. инвестиции,
са предоставени за стопанисване, поддържане и експлоатация обратно на ВиК
оператора на обособената територия, с Уведомление по реда на чл. 4.4., буква „г“ от
Договора под № ВиК-01-42/24.07.2018 г. общо 13 броя обекта на стойност 375 588,01
лева, допълнени към Договора с подробно описание в Приложение № I-25, изпратено
на Областна администрация Русе с писмо от Асоциацията № ВиК-01-42/10.08.2018 г.;
Приетите на отчет от Областна администрация Русе ВиК активи – публична държавна
собственост, придобити от извършени от „ВиК“ ООД-Русе през 2018 г. инвестиции,
са предоставени за стопанисване, поддържане и експлоатация обратно на ВиК
оператора на обособената територия, с Уведомление по реда на чл. 4.4., буква „г“ от
Договора под № ВиК-01-4/22.08.2019 г. общо 18 броя обекта на стойност 396 948,21
лева, допълнени към Договора с подробно описание в Приложение № I-34, изпратено
на Областна администрация Русе с писмо от Асоциацията № ВиК-01-4/10.09.2019 г.;
Съгласно дадените указания в чл.7.4. от Договора, абзац 3 от т.3.2.1 от Указание №
УК-1/ 15.01.2014 г. на МФ, в писмо № 91-00-87/13.10.2017 г. на МРРБ на стр.7 от
редове 16 до 19, извършените от ВиК оператора през 2019 г. инвестиции във ВиК
активи – ПДС е следвало да бъдат предадени на собственика – държавата до
31.12.2019 г., за да се осъществи материалното им завеждане на отчет като
дълготрайни материални активи по баланса на Областна администрация Русе за
съответната година на предоставянето от нейна страна като собственик на правото да
се стопанисват, поддържат и експлоатират нейни ВиК активи- ПДС от ВиК оператора.
Към настоящия момент Асоциацията няма данни за извършените от ВиК
оператора през 2019 г. инвестиции във ВиК активи – ПДС, нито информация за
заведени на отчет такива от Областна администрация-Русе, поради което не е
предприела действия по реда на чл.4.4., буква „г“ от Договора за предоставянето им
на ВиК оператора и допълнение на Приложение № I към Договора.
Предвид горното, не би могла да бъде извършена в пълен обем за
съответстващата година предприетата в Областна администрация Русе
инвентаризация за 2019 г. на ВиК активите – ПДС.

Съгласно нормативните изисквания ВиК активите – публична държавна и публична
общинска собственост, намиращи се на обособената територия, предоставени от
Асоциацията по реда на чл. 4.4., буква „г“ от Договора, на ВиК оператора за стопанисване,
поддържане и експлоатация, не се водят на счетоводен отчет по баланса на Асоциацията, а
задбалансово от ВиК оператора, като предоставени му чужди активи по сключения Договор.
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Предвид това, за изпълнение изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за счетоводство от
страна на Областна администрация Русе, при необходимост от друга информация, по повод
ВиК активите – публична държавна собственост, намиращи се на територията на
обособената територия, същата следва да се предостави от ВиК оператора.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Копие на писмо № 15-00-2/24.01.2020 г. на Областен управител на
Област Русе;
2. Копие от Указание № УК-1/ 15.01.2014 г. на МФ;
3. Копие на писмо № 91-00-87/13.10.2017 г. на МРРБ;

С уважение,
ПЛАМЕН СПАСОВ
/П/
Главен секретар на Асоциацията по ВиК
на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
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