АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ПОЛУЧЕНИ ПИСМА ОТ ОБЩИНА РУСЕ И ОБЩИНА БОРОВО
И ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК – РУСЕ

Уважаеми представители на
водоснабдяване и канализация – Русе,

членовете

на

асоциацията

по

В деловодството на асоциацията са получени две писма - на община
Русе с изх. № 09-01-261/19.06.2015 година и на община Борово с изх. № 15-0027/04.08.2015 година.
В писмото на община Русе се съдържа уведомление за извършените към
датата на изготвяне на писмото действия по отношение ВиК системите и
съоръженията, намиращи се на територията на с. Тетово, община Русе и е
отправено искане да се стартира процедурата по предаване на ВиК системите и
съоръженията на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе.
Във връзка с горното искам да уведомя представителя на община Русе за
следното: още през лятото на 2015 година „Водоснабдяване и канализация“
ООД, гр. Русе започна действия по обслужване на водопроводната и
канализационна мрежа на с. Тетово, извършени бяха редица ремонти по
отстраняване на течове и се извърши прием на водомерните съоръжения.
Както е известно на всички, на 17.12.2015 година беше подписан
договор между Асоциацията по ВиК – Русе и „Водоснабдяване и канализация“
ООД, гр. Русе за стопанисване, поддържане и експлоатация ва ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
Този договор има редица приложения, като Приложение 1 от него съдържа
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списък с активите – ВиК съоръжения и системи, намиращи се на територията
на съответните общини.
Извършената проверка установи, че ВиК системите и съоръженията от
водопроводната и канализационна система, намиращи се на територията на с.
Тетово са включени в посоченото по-горе приложение 1 като активи на община
Русе.
С подписването на договора, който влезе в сила от 01.01.2016 година,
активите – ВиК системи и съоръжения, намиращи се територията на с. Тетово
се предоставят на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе за
осъществяване на дейностите, предмет на договора, а именно – стопанисване,
поддържане и експлоатация и предоставяне на водоснабдителните и
канализационни услуги.
В писмото на община Борово се съдържа уведомление за реализирани
инвестиционни проекти за реконструкция на водопроводната мрежа в с. Батин,
с Горно Абланово и с. Екзарх Йосиф, като са упоменати издадените съответни
разрешителни от ДНСК – Русе / № СТ-05-1415/10.10.2014 г., № СТ-051416/10.10.2014 г. и № СТ-05-1417/10.10.2014 г./ и е отправено искане
описаните дълготрайни материални активи да бъдат предоставени на оператора
– „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе.
Извършената проверка
по това писмо установи, че посочените
водопроводни мрежи, като активи и като балансова стойност са включени в
списъка на Приложение 3а от договора между Асоциацията по ВиК – Русе и
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, с което и с подписването на
договора тези активи са предоставени за стопанисване, поддържане и
експлоатация на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе.
Независимо от изнесеното по-горе, община Русе и община Борово ще
получат писмен отговор относно поставените искания в своите писма.
За предстоящата дейност бих искал да кажа, че пред служителите от
асоциацията стоят две основни задачи: извършаване на всички действия по
реализирането на правата и задълженията на Асоциацията според договора с
ВиК оператора и продължаване на работата по актуализиране на списъците с
активи – ВиК системи и съоръжения по Приложение 1 от договора.
По отношение на втората задача следва да има яснота, че нейното
изпълнение може да се осъществи само с активното съдействие на
администрацията на общините и последващите решения на общинските съвети.
В това отношение като най-спешни са дейностите, които ще трябва да
се проведат с различни органи и институции на община Разград и община
Кубрат, за да се актуализира списъка по Приложение 1 за община Ветово.
Първото наше действие при решаването на този проблем е поставянето в
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дневния ред на настоящото заседание на точка четвърта, с която бяхте
запознати и по която очакваме Вашето решение, защото не може да се приеме
за нормален факта, че в списъците с активи – ВиК системи и съоръжения по
Приложение 1 за община Ветово, са все още включени активи, намиращи се на
територията на населени места, които повече от десет години са в състава на
други общини /с.Топчий и с. Просторно – в община Разград, а с Равно и с.
Каменово – в община Кубрат/, а балансовата стойност на тези съоръжения се
води в баланса на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе.
Смятам за необходимо да бъдете уведомени също така и за факта, че за
постигането на крайната ни цел сме зависими от това, колко бързо ще се решат
проблемите в област Разград, където в момента има четири оператора и две
асоциации. Тук бих искал да отбележа, че председателят на Асоциацията по
ВиК Русе – г-н Бурджиев, проявява изключителна настойчивост за решаването
на тези проблеми, като преди няколко дни по негова инициатива се проведе
нова
работна среща в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството с присъствието на областния управител на област Разград,
зам.-министър Нанков и Директора на Дирекция „ВиК“ при МРРБ.
Зависимостта ни от проблемите на област Разград се отнася и до община
Иваново по отношение ВиК системите и съоръженията на с. Сваленик и с.
Церовец, за които общото събрание има решение , взето на заседанието на
17.12.2015 година, за принципно съгласие за приемането и включването им в
списъците по Приложение 1 по реда на договора с Оператора, което означава и
предаването им за стопанисване, поддържане и експлоатация от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе.
На вниманието на служителите в Асоциацията е и включването на ВиК
системите и съоръженията, намиращи се на територията на с. Черешово,
община Сливо поле в списъците по Приложение 1 на община Сливо поле, като
това ще се извърши в кратък срок по реда, предвиден в текстовете на чл.4.4б и
чл.4.4.г от подписания между Асоциацията и Оператора договор.
В заключение искам да Ви уверя, че служителите в АВиК – Русе, ще
продължат да се отнасят с необходимата отговорност към изпълнението на
служебните си задължения, да контролират изпълнението на договора и да
проявяват ангажираност за решаване на възникващи проблеми.

Главен секретар на АВиК – Русе:
/П/
/Валентин Колев/
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