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Г-Н ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ ВЕЛИКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО
Г-Н ДИМИТЪР КРУМОВ СЛАВОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Г-Н МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТОВО
Г-Н БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Г-Н ГЕОРГИ МИЛАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО
Г-Н ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ
Г-Н ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ АТАНАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Г-Н ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 28, ал. 1 от
Закона за счетоводство, 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, със заповед № 2-95-00-33/22.01.2020 г. на Областния управител
7000 Русе, пл. “Свобода” № 6, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092,
e-mail: аvik@ruse.bg, web: ruse.bg

на Област Русе е сформирана междуведомствена комисия за извършване на цялостна
инвентаризация на ВиК активите – публична държавна собственост, заведени към 31.12.2019 г.
на отчет по баланса на Областна администрация – Русе Комисията е съставена от служители от
Областна администрация Русе, Асоциация по ВиК-Русе и „ВиК“ ООД-Русе. До 30.06.2020 г.
комисията следва да извърши следното:
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.
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.
Поради усложнената обстановка във ВиК сектора в страната и идентичността на
проблемите в обособената ни ВиК територия, Ви предлагам, ако прецените целесъобразността
от извършването на подобни инвентаризации и на ВиК активите – публична общинска
собственост, заведени на отчет във Вашите общини, да ползвате структурата на цитираната
заповед, от която Ви предоставям копие.
Така поставен въпроса можем основно да коментираме на заседанието на редовното
общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, свикано на 27.02.2020 г., в т.5 „Други“.
Приложен Ви предоставям и извадка от Протокол № 219 от 12.12.2019 г. от закрито
заседание на КЕВР за приемане на доклад по извършената планова проверка на дейността за
2018 г. на „ВиК“ ООД-Русе
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Копие на заповед № 2-95-00-33/22.01.2020 г. на Областен управител на
Област Русе – 3 страници;
2. Извадка от Протокол № 219 от 12.12.2019 г. на КЕВР – 52 страници.

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