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ОТНОСНО: Предприемане на действия по уточняване съгласно Закона за водите на
собствеността на някои ВиК системи и съоръжения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛИКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САВОВ,
На две извънредни заседания на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Русе /проведените на 12.09.2018 г. и на
25.01.2019 г./ се коментира въпросът, че има установени публични ВиК активи, посочени в
Приложение № 1 на сключения с ВиК оператора Договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги /Договор/, като публична общинска собственост /ПОС/, които по
смисъла на Закона за водите представляват публична държавна собственост /ПДС/ и
обратното.
В тази връзка сме Ви изпратили на 08.02.2019 г. по електронна поща работна
справка за възникнали неуточнени въпроси по ВиК активите, собственост на община Борово.
Такава справка, но за всички общини е изпратена на 27.09.2018 г. и на „ВиК“ ООД-Русе.
С настоящото Ви предоставям и работна справка за намиращите се на
територията на община Борово ВиК активи, следващи се като публична държавна
собственост в Приложение № 1, но този с пореден № 28 и инвентарен № 20000000000457
„Напорен резервоар 300 м3“ в Горно Абланово е отразен в Приложение № 1 като публична
общинска собственост и смятаме, че според Закона за водите следва да се отчита и отрази
като публична държавна собственост.
Моля, след уточняване собствеността на ВиК активите, ако се установят такива
за прехвърляне от ПОС в ПДС или обратното, или не функциониращи, или липсващи такива,
да бъде внесена докладна записка до Общински съвет Борово, съответно за отписване или
приемане на ВиК активи. Прехвърлянето от ПОС в ПДС и обратното между собственици на
ВиК активи, съществуващи по сключения Договор, се извършва с подписан приемопредавателен протокол между съответния кмет, представляващ ПОС и Областен управител,
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представляващ ПДС. При установени не функциониращи, или липсващи ВиК активи, след
влизане в сила на решението на съответния общински съвет, същите се отписват от баланса
на общината собственик.
За спазване изискванията на сключения Договор, след влизане в сила на
решенията на Общински съвет Борово и подписване на приемо-предавателни протоколи,
моля да бъде писмено уведомен за тях Председателя на Асоциацията по ВиК - Русе, с цел
предприемане на действия за уведомяване на „ВиК“ ООД – Русе за настъпилите корекции в
съществуващите приложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

С уважение,
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