РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе

З А П О В Е Д
№ 2-95-00-33
Русе, 22.01.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 28, ал. 1 от
Закона за счетоводство и във връзка с моя заповед № 2-95-00-838/13.12.2019 г. и протоколи
№ П-6/11.05.2017 г. и № П-7-15.06.2017 г. за извършени проверки на приети ВиК активи –
публична държавна собственост /ПДС/, с оглед осигуряване реално отчитане на
съществуващите в експлоатация ВиК активи - ПДС заведени на отчет в баланса на Областна
администрация Русе и отстраняване на техническите грешки в Приложение № 1 към
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги /Договора/, както и с цел
осигуряване на реалната основа за предстоящото извършване на преоценка на ВиК активите
– ПДС, отчитани от Областна администрация Русе,
НАРЕЖДАМ:
I.
СФОРМИРАМ комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Колев Колев – зам.-областен управител на Област Русе;
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Тодоров Спасов – гл. секретар на Асоциацията по ВиК –
Русе;
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Огнян Димов Атанасов – началник отдел „ДС“, дирекция „АКРРДС“;
2. инж. Ани Симеонова Манасиева – главен експерт ДС, дирекция „АКРРДС“;
3. Николай Иванов Иванов – старши счетоводител, дирекция „АПОФУС“;
4. инж. Милко Колев Маринов – ВиК експерт в Асоциацията по ВиК – Русе;
5. инж. Драгомир Друмев – ръководител отдел ПТО при „ВиК“ ООД-Русе;
6. инж. Румен Йорданов – ръководител отдел ЕМО при „ВиК“ ООД-Русе;
7. Пламен Цонев – ръководител ТЕР 1 – Русе при „ВиК“ ООД-Русе;
8. Росен Радев - ръководител ТЕР 2 – Русе при „ВиК“ ООД-Русе;
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9. Ярослав Пенаков - ръководител ТЕР 3 – Русе при „ВиК“ ООД-Русе;
10. инж. Емил Иванов – ръководител ПЕР Сливо поле при „ВиК“ ООД-Русе;
11. Христо Димитров - ръководител ПЕР Ветово при „ВиК“ ООД-Русе;
12. Иван Михнев - ръководител ПЕР Щръклево при „ВиК“ ООД-Русе;
13. инж. Иван Иванов - ръководител ПЕР Ново село при „ВиК“ ООД-Русе;
14. Наско Николов - ръководител ПЕР Иваново при „ВиК“ ООД-Русе;
15. инж. Пламен Марков - ръководител ПЕР Бяла при „ВиК“ ООД-Русе;
16. Венета Стоянова - ръководител ПЕР Две могили при „ВиК“ ООД-Русе;
17. Пламен Симеонов - ръководител ПЕР Борово при „ВиК“ ООД-Русе;
18. Борислав Попов - ръководител ПЕР Ценово при „ВиК“ ООД-Русе, като
ръководителите ТЕР и ПЕР при „ВиК“ ООД-Русе се включват само за съответния район на
обхват, а ръководителите на отдел ПТО и ЕМО при „ВиК“ ООД-Русе се включват за цялата
проверка на ВиК активи, публична държавна собственост.
II.
За подпомагане работата на комисията, определена по раздел I., от отдел ДС в
дирекция „АКРРДС“ да се предоставят на зам.-председателя на комисията копия от всички
налични актове за собственост на ВиК активите приети по баланса на Областна
администрация към 31.12.2019 г.
III.
ВЪЗЛАГАМ на комисията, определена по раздел I., да извърши следното в
срок до 30.06.2020 г.:
1. Да провери идентичността между отразените ВиК активи – ПДС в Приложение № I и
допълненията му към Договора като видове, стойност и местоположение и тези заведени
към 31.12.2019 г. на отчет по балансовите и задбалансови сметки на Областна
администрация – Русе.
2. Да извърши инвентаризация на заведените към 31.12.2019 г. на отчет ВиК активи –
ПДС, като в инвентаризационния протокол се отрази наличността им по видове, стойност и
местоположение, както и данни за фактическото им физическо местоположение, техническо
състояние, срок на експлоатационна годност и евентуална промяна на собствеността.
Инвентаризационния протокол, надлежно подписан от целия състав на комисията, да ми се
предостави за утвърждаване, след което бъде регистриран в Областна администрация –
Русе. При установяване на данните да се има предвид посоченото в протоколи № П-6/
11.05.2017 г. и № П-7-15.06.2017 г.., в т.ч. и промяна на собствеността на активите.
3. За установените налични ВиК активи – ПДС да се провери окомплектоваността със
съответната техническа и друга изискуема документация.
4. Да се изискат от МРРБ данни за извършената оценка на ВиК активи-ПДС, намиращи
се на територията на Русенска област, от ДЗЗД „Дружество за оценка на ВиК активи“ в
изпълнение на договор № РД 02-29-310/05.09.2018 г., които да се приложат към
инвентаризационния протокол
IV.
По направените констатации по т. 1, 2 и 3 от раздел II. да се предложат
предписания от комисията, които да бъдат отразени в протокол, надлежно подписан от
целия й състав и регистриран в Областна администрация – Русе. Копия от подписания и
регистриран протокол да бъдат предоставени на двете дирекции в Областна администрация
Русе, както и на „ВиК“ ООД-Русе и Асоциацията по ВиК - Русе.
V.
По направените препоръки в протокола по раздел III., в двуседмичен срок от
регистрирането му, председателят на междуведомствената комисия да ми предостави
предложения за изпълняването им, в т.ч. и за бракуване на негодните за употреба активи.
VI.
За осъществяване на проверката, ръководителите на ведомствата по раздел I.
да осигурят участието на съответните длъжностни лица и транспорт, а председателя на
комисията да осигури общата организация.
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Копие от настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица от
Областна администрация Русе и Асоциацията по ВиК – Русе срещу подпис, да се изпрати на
„ВиК“ ООД-Русе в 14 екземпляра копия за предаване на заинтересованите длъжностни лица
за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

ГАЛИН ГРИГОРОВ
/П/
Областен управител на Област Русе
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