
i~K~~пt~f'~~с 

до 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

РУСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
От Иво Пазарджиев 

председател на О6С-Русе 

ОТНОСИО: Извънредно присъствено заседание на Общото еъбра на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация" ООД гр. Русе, насрочено за 16.02.2023 г. (четвъртьк) от 11,00 часа и резервна 
дата за заседанието на 28.02.2023 г. (вторник) 

оьС-

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно разпоредбата на чл. 1986, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на 
ВиК системите се осъществява от Асоциация по ВиК, доколкото собствеността спрямо ВиК 
системите и съоръженията в границите на обособената територия е разпределена между 
Държавата и общините, респ. между няколко общини. На основание чл. 198в, ал. 1 ЗВ, във 
връзка с чл. 5, ал. 2, т. 1 и чл. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейносrга на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК), издаден от Министьра на 
регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66/08.08.2014 г., Асоциациите по ВиК са юридически 
лица със седалище и адрес в Областната администрация на съответната обособена територия. 
Същите се председателстват от областните управители на административните области, в 
които попадат съответните обособени територии. 

Съгласно чл. 198в, ал. 6 от ЗВ и чл. 10, ал. 1 от ПОДАВК, общото събрание се свиква 
на редовни и извънредни заседания от председателя на асоциацията, по негова инициатива 
или по писмено искане на членовете й, които притежават поне десет на сто от гласовете в 
общото събрание. 

В тази връзка в Общински съвет - Русе е постъпило писмо с вх. № ОбС- 
45/13.01.2023г. от Областния управител на Област Русе, в качеството на Председател на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация" ООД - Русе с покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание 
на Асоциацията по ВиК, насрочено на 16.02.2023 г. (четвъртък) от 11,00 часа в Зала №1 на 
Областна администрация - Русе, като съгласно изискванията на iiзменението на Правилника 
за организацията и дейността на АВиК от 12.01.2021 г. е определена и резервна дата за 
заседанието на 28.02.2023 г. (вторник) от 11,00 часа, при следния дневен ред: 

1. Приемане на спасителен Проект на бюджет на Асоциацията по ВиК - Русе за първото 

шестмесечие на 2023 година в размер на 6/12 части от разходната част на бюджета за 2022 г. 
при осигурено финансиране от държавата и общините общо в размер на 28 571,43 лева. 

Докладва: Председател на АВиК - Русе 

2. Други - 
2.1.Изслушване на управителя на „ВиК" ООД - Русе във връзка с изпълнението на 

инвестиционната програма по общини 2022 г. и 2023 г. Анализ на авариите на ВиК 

системите по общини. 
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2.2. Изказвания и предложения на кметовете на общини по подобряване дейносrга на 

Асоциацията по ВиК - Русе по приемане на инвестициите извършени от ВиК 

оператора през 2022 г. 
В изпълнение изискването на чл. 10, ал. 5, т. 5 от Правилника, е предложено 

конкретно решение по т. 1 - ,,Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД - Русе приемат спасителен Проект на 

бюджет на Асоциацията по ВиК - Русе за първото шестмесечие на 2023 година в размер на 

6/12 части от. разходната част на бюджета за 2022 г. при осигурено финансиране от 

държавата и общините общо в размер на 28 571,43 лева, съобразно процесното съотношение 

на гласовете на членовете й в Общото събрание." 

На основание чл. 198е, ал. 3 и 5 от ЗВ, в компетентността на Общински съвет - гр. 

Русе са вменени правомощия да определя представител на Община Русе и мандат, при 

невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе, както и да съгласува позицията на 

представляващия Общината по въпросите от дневния ред, определени за разглеждане на 

насрочено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейносrга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, предлагам на Общински съвет - Русе да вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местнатд администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за 
водите, във връзка с чл. 5, ал. 6 и ал. 7 от Правилника за организацията и дейносrга на 

асоциациите по водоснабдяване и канапизация, Общински съвет - Русе реши: 

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в извънредното 

присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе, насрочено за 

16.02.2023 г. (четвъртьк) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация - Русе, и 

резервна дата за заседанието на 28.02.2023 г. (вторник) от 11,00 часа, оправомощава г-жа 

Магдалина Илиева - Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията" 

да представлява Община Русе на извънредното присъствено заседание на Общото събрание 

на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация" ООД - Русе, насрочено за посочените ден, час и място. 

II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува 

положително по т. 1 от дневния ред на извънредното присъствено заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация" ООД - Русе, насрочено за 16.02.2023 г. (четвъртьк) от 11,00 часа в Зала №1 

на Областна администрация - Русе, и резервна дата за заседанието на 28.02.2023 г. (вторник) 

от 11,00 часа, както следва: 

1 Приемане на спасителен Проект на бюджет на Асоциацията по ВиК - Русе за 

първото шестмес~чие на 2023 година в размер на 6/12 части от разходната част на 

бюджета за 2022 г. при осигурено финансиране от държавата и общините общо в 

размер на 28 571,43 лева." 

III. При настьпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния 

ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе, насрочено за 

16.02.2023 г. (четвъртьк) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация - Русе, и 
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резервна дата за заседанието на 28.02.2023 г. (вторник) от 11,00 часа, оправомощава 

представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и 

защитавайки интересите на Община Русе. 

Приложения: 1. Копие на писмо с вх. ОбС-45/13.01.2023 г. от Областния управител 

на Област Русе със съответните приложения. 

ВИОСИТЕЛ, 

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 
Председател на ОбС-Русе 
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ObLLHHCKH СЪВЕТ-РУСЕ 

АсоциАция
по ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ получено на .! 

НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК" ООД 
РУСЕ 

Bz.h 

№ ВиК-01-  ц 
.....3! QB:.2023 год. 

ДО 
Г-Н ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Г-Н МАРИАН ПЕТРОВ АНТОНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Г-Н ПЕТКО АХМАКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Г-ЖА ЮЛИАНА КЪИЧЕВА ТОДОРОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Г-Н МАРИЯН ДРАШКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Г-Н ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Г-Н ИЛИЯН СТОЯНОВ ИВАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Г-Н ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ОБЩИНА БОРОВО 

ОБЩИНА БЯЛА 

ОБЩИНА ВЕТОВО 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

ИВАНОВО 

ОБЩИНА РУСЕ 

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 

ОБЩИНА ЦЕНОВО 

ОТНОСНО: Мандат за провеждане на извънредно, присъствено заседание на Общото 
събрание на Асоциация по ВиК - Русе за съгласуване и утвърждаване на спасителен проект 
за бюджет за първо шестмесечие на 2023 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

УведОмявам Ви, че в качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване 
и ка.нализация на обОсобената територия, Обслужвана от „Водоснабдява.не и канализация" 
ООД - Русе /Асоциация по ВиК-Русе/, на основание чл. 1 98в, ал. 6 от Закона за водите /ЗВ/ и 
чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване 
и канализация /ПОДАВиК/, както и по повод доклад от 12.01.2023 г. на главния секретар на 
Асоциацията за невъзможността от изпълнение на функциите на Асоциацията, поради липса 
на финансови средства за трудови възнаграждения и текущи разходи, свиквам при 
разпределение на гласовете от предходното заседание, извънредно, присъствено заседание 
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе на 16.02.2023 г. /четвъртък/ от 11:00 
часа, което ще се проведе в зала № 1 в сградата на Областна администрация - Русе, при 
следния проект за дневен ред: 

1. Приемане на спасителен Проект на бюджет на Асоциацията по ВиК - Русе за 
първо шестмесечие на 2023 година в размер на 6/12 части от разходната част на бюджета за 

7000 Русе, пл. "Свобода" № 6, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092, 
e-mai1: avi_k_@rцse. lзg, web: ruse.bg 



2022 год. при осигурено финансиране от държавата и общините общо в размер на 28 571,43 
лева. 

Докладва: Председател на АВиК — Русе 

2. ДРУги — 
2.1. Изслушване на управителя на „ВиК" ООД-Русе във връзка с изпълнението на 
инвестиционната програма по общини за 2022 г. и 2023 г.. Анализ на авариите по ВиК 
системата по общини. 
2.2. Изказвания и предложения на кметовете на общини по подобряване дейносrга на 
Асоциацията по ВиК-Русе по приемане на инвестициите извършени от ВиК оператора през 
2022 г.. 

Съгласно изискването на чл. 10, ал. 5, т. 6 от Правилника, определям за резервка 
дата 28.02.2023 г. /вторник/ от 11.00. часа за провеждане на заседанието, без промяна на 
дневния ред, за която са вапидни мандатите, предоставени на членовете на асоциацията за 
първоначално определената дата. 

В изпълнение изискването на чл. 10, ал. 5, т. 5 от Правилника, Ви предоставям 
конкретни предложения за решения по точките от дневния ред, така: 

По т. 1—„Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД — Русе, приемат спасителен 
Проект на бюджета на Асоциацията за първото шестмесечие на 2023 година, в размер на 6/12 
части от разходната част на бюджета за 2022 год. при осигурено финансиране от държавата и 
общините общо в размер на 28 571,43 лева, съобразно процентното съотношение на 
гласовете на членовете й в Общото събрание." 

Съгласно чл. 11 от ПОДАВиК, всеки член на Асоциацията има право да иска 
включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на общите заседания, 
като следва същите да ни бъдат предоставени не по-късно от 21 дни преди деня на 
провеждане на заседанието на Общото събрание на адрес гр. Русе, пл. „Свобода" № 5, ет. 5, 
ст. 516 или на e-mai1: avik@ruse.egov.bg. 

На основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите личното присъствие на кметовете е 
задължително, а при невъзможност за участие в заседанието, Общинския съвет следва да
определи друг представител на общината. 

Позицията и мандатът на представителя на Общината за всяко заседание на Общото 
събрание следва да са съгласувани по ред, определен от Общинския съвет, съгласно чл. 198е, 
ал. 5 от Закона за водите. 

Материалите по дневния ред на заседанието ще бъдат публикувани и на интернет 
страницата на Областна администрация — Русе, съгласно чл. 10, ал. 6 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по ВиК. 

С уважение, 

АИАТОЛИ СТАНЕВ 

Областен управител ни об.іпгт Русе и 
Председател на Асоципциянгп 110 ВнК 

на обособенатп теримnрия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и г:ггнплизация" ООД Русе 

— 
°а►► . эа~ 

~. 

7000 Русе, пл. "Свобода" № 6, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092, 

e-mai1: avikCa~ruse.bq, web: ruse.bg 
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АСUЦИАЦИЯ 
П() I3()ДОG'ИАБДЯ1iАНF.. И КАИАЛИЗАЦИЯ 

ИА ОБОСОБЕИАТА ТГРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК" С1ОД 1'УСЕ 

Рсг.№ВиК-О1-.4.. Ns I3иК-01-.4!.. 

~д вl1. 202 3 г. 

ДU 

Г-И АИАТОЛИ СТАИЕВ 

ОБЛАGТЕИ УПРАВИТЕЛ ИА ОБЛАСТ РУСЕ И 

ПРЕДGЕДАТЕЛ НA АСОЦИАЦИЯА П.O l3ИК ИА 

UБОСОБЕНАТА ТЕРИТ4РИЯ, СIБСЛУЖt3АНА ОТ 

„ВОДОСНАБДЯВАИЕ И КАИАЛИЗАЦИЯ" ООД РУСЕ 

()THUCHO: Свикване на извънредно зассдание на ОбщОто събрание на Асоциацията по ВиК 

на абособената територия, обслужвана от „ВОдоснабдяване и канализация" ООД-Русе 

УIЗАЖАЕМИ ГОСПОДИИ ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

( 
писмо N9 i3иK-01-17118.11.2022 год., Ви у'ведомих за прсзблемите възникващи пtэ 

;teйнoc-rra на Лсоциагтия•га по ВиК на обосnбената територия, обслужвана от „ВиК" QОД-Русе 
/Асоциациятаf. поради неосигурените финансови средства за трудови възнагра-,кдения и 
текущи разУоди за 2023 год. 

1lипсат•а на rгриет б►оджет за 2023 г. за страната и изискванията на Пlэавилника за 

сэргзrгизацията и дейносгга на асоциаг.4иите rro ВиК ЛIравилника/ за стартиране процедурите 
по финансиране от държавата и общините на асоциациите, както и липсата на свобадни 

финансОви средства от минали гадини, паради максимално зает щат, към настоящят момент 
са гтре,чка за нсгрмалното функциониране на Асоциацията по АиК-Русе. 

1-1а 03.01.2023 год. служитеѕгите от Асоциацията — главен еекретар, ВиК експерr и 
финансов екr:перт .Ви предс•гавиха писмени едномесечни r►редизвестия за прекратяване на 
трудавитс им .гоговори считана от 03.02.2023 г. 

Е1•зхОждайки от тгре;цrсзжението на Министерски съвет и решенивто на Народното 
събрание на Републиката за гтрОдължаване дойствието на бюджет 2022 г. и за 2023 г. до нава 

приемане на бюджет за 2023 г., какт0 и правОто Ви по реца на чл. 10, ал. 1 от Гlравилника да 

свикватс заСсдания на Е)бхцОто събрание на Асоциацията, Ви предзТагам Свихвани; на 

извънредно, тгрисъствено заседание, на каето да се приеме спасителен Проект на бюджет на 

Асоциацията rro ВиК -- Русе за първо шестмесечие на 2023 гОдина в размер на 6/12 цасти от 
разло:тната част на бюджета за 2022 год., к0ят0 е 30 380 лева, rzpи осигУрено финансиране от 
държавата и абщините (}бщо в размер на 28 571,43 лева. т.е. с вноска от държавата в размер на 
10 000 лева и от оби.[ините 18 57].43 лева, съобразно процентното съотиошение иа гласовете 
на чјгеновете им в Общот0 събрание. 

Сlрипомням, че на извънредното заседание на Uбщото събрание на Асоциацията 
прлведено гга 20.09.2022 г. беше взета решение да се предложи на МРРБ бюджет за 2023 г. с 
вноска на ;tържавата в размер на 25 000 лева. 

При позгучаване тга мандат от държавата и абщините и угвърждаване на еласителен 
бюджет за гrврво пiестме0ечие на 2023 г•Од. за Асоциацията, с асъществеио фактическа 
фгггiансиране абпiо в размер на 28 571,43 лева, съобразно процеитнот.0 оъотношние на 
і: гасUвете гга чзгеновете в Общот0 събрание, то това финаисиране гце бъде приспаднат0 от 
дъ.гжимотО такова за ця!зата 2023 г., еаед приемагте на размера му по реда на Правилника от 
с»иказгсэ редовтfо заседание на Обиlото събрагтие на А,социацията. 
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ГIредлага:и Ви извънреднптсз заседание за утиърждава►те на rгроект за сттасиrсттсн 

бктджех• за ттървв н.тестмесечис на 2023 г. да &ъде свиканв на 1 G.Q2, 2023 г., при резсрнна цат•а 
пв рс;да на чл.10, а,гт. 5, т. б от 1lравијзника — 28.02.202 гвд.. 

IIредггагам в твчка „Други" от дневния ред да се изиска сзт у°праiаите:тя на „С3иК" С)()Д- 

Русе инфврмация, втнвснº изпълнетiиета на инвестиционната прагрдма пв вGщини за 2022 г. 
и 2023 г.. Да бъде направен вт дружествотсэ и анализ наавариите пв ВиК rис гс ~зата ив вбтцини. 

Да се даде възлавзкност за изказттании и прсдлезжыстя на кметовсте на всзг_ttзsтrи за псз,tобрянане 

дейнвстта на Асоциацията по BuK-Pyce пв пlтиемаfте на инвестициитс извършсни от ВиК 
вператора през 2022 г.. 

Уведвлsявам Ви, че за извършените инвестиции вг ВиК опeратвра пlэез 2021 г. 

првцедурите вквнчаге.lно са прикзtкзLтстти самв за три о6тцини - kiвроэзсэ, Ветсзвез и Ценювв. 

Общините Ивановв и Две мвгили са представили решеliия вг Q6тцинскитi си сьвети. катв 

пре,.кстаят подписванс на приемо-пlзедавателни првтвквли между сэбшиtтите и вператвlэа, слсд 

коетв следва Асвциацията да предостави с увсдомгтения вбратУто на ВиК дрУясестввто за 

с т'впанисване тiриетито ак гиви от инвестиции извършенt3 ттрез 2()21 г.. 
За три обиtияи — fiя.та, Русе и Сливв поле не са предвставени за ттодписнане от ВиК експерта 

на Асвциацнята протоказтите от првверките на пзеждуведвмственизе квмисии, сьз,хаltсни по 

Ваши запвведи. С'ледоватеттнв, ако не riъдат ттlзедвставени в срака на предиsuсстието за 

пвдписвано от ВиК експсрта, тв тце се наложи издаватте на тtвви запвведи за квптисirи и с>тнввв 

извършване на тірвверките на извършени're инвестиции през 2021 г.. 
И за извършеиите инвестиции през 2021 г. на ВиК активи,,tкьржанна свбствсистст, сзг t7fiгrac тxa 

админ.истраеХия Рvice не са предос:тавени в Асвтtиацията rau k3иК-1'усе изисf~уемитк; се 

докумеити. 
Следователнв за ВиК активитс в инвестиции за 2021 г. на 5 вбцlитяи и за ,.tър}кавните 

такива ие са пlэедвс•т•авени на Асвциацията изискуемите се двкументи. пвради което не е 

изпълнснв и от стра;на на Асоциацията гтрелсзсгавянего чрез утзедом.гсние вtэрат Еісэ на ВиК 

вператвра, пв редa на ил.4.4., буктза ,.г" от Двгсэвора за ствпаЕтисване, поztдъlажане и 

експлватация на ВиК систелтите и съоръжеиикrа и npe,.t<зсгавяке иа вадвснабдителните и 

кинализацивнните услуги /Двгвввр/ между АВиК-Русе и ВиК (3()Д-1'усе, на приетитс от 

свбствениците инвестиции. '1"ези пlзвцедури не са запвчвали въ<эiэсце за извърпlсrfiиге 

инвестиции от ВиК вперятвра през 2022 год., пвради твва, чс от BuK операт•r►pa uce сзщс ue са 

предсэставени на Асвциацияга сгтисъците им, катв не говврим за тсзи инвестиции, които 

предствят да се извъртттват през 2023 гвд. и следва да се кезнтрвлираг тто врсмс на изв ьlзшванc гсэ 

им. 

Няпускането на с:тужителите на Асоциацията, поради пипса тiа осиrуретfи трудови 

възндграждения и сlзедства за текутци разхвди, и назначаванеrв на нсэви би зпбави.тrэ 

прие;ианств и привбщаванетв на извършените инвестиции от ВиК впсратсзра, към ,[сйствиетв 

на склк>чения ,Дпгвввр. f1 твва е са.мв една час'т от дейиветта на Асвцивт~иsзта по BuK-Pyce. 

ПFИЛГJЖЕНИЕ: Писмв N9 ВиК-01-17118.11.2022 г. 

С vнажеЕтне, 
( 

ПЛАМЕН СПАС(~►~~v'V 

1:nавен rекреrипр нс: ,"9rаци ttяnaa яo 13иК на 

сгбnса6с.lнпrпи rперсrпгг►1rия, v rцзгсеина сгнт 

„ВvдасниFiг)X ване и r:u,rгr.7uзuЦuя" д0,1I-Pvice 
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АСОЦИАЦИЯ 
❑() ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗА.ЦИЯ 

НА ОБ(}СОБЕНАТА ТF;РИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК" О()Д - РУСЕ 

Per. N« 13иК-01-./..... 
 2022 r. 

ДО 
Г-Н ИВАн ДИМИТРОв ШИШКОВ 
С.е'IУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛЯОТО 
РАЗвИТИЕ И БЛАГОУСРUйСТВОТO 
I4P. СОФИЯ 
ул. Ся. Св. Кирил и Метnдий" № 17-19 

Г-Н АНАТОЛИ СТАНЕв 
ОБЛАСТЕН 3'пРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ PyCF. И 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА пО ВИК НА 
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 
„)3ОДОСНА.ЬД)IвАнЕ И КАIIАЛИ'ЗАЦИЯ" ООД РУСЕ 

Г-Н вАлFнтин пАнАйОТОи вЕлИков 
КМЕТ НА OБЩИНА БОРОвО 

Г-Н ДИМИТЪР КРУМОВ СЛАВОВ 
KMET fIA OБЩИWА БЯЛА 

Г-Н МFХМЕД ХАСАН МЕХМFД 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТОвО 

Г-Н БОЖИДАР ДИМИТРО)3 БОРИСОВ 
KMLT НА ОБЩИНА ДиС М(JГИЛИ 

Г-Н ГF(.?РГИ АНГЕЛОв МИЛАНОв 
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОвО 

Г-Н. ПЕИЧО iIЛAMEHOB МИЛКОВ 
KMF.T НА ОБlЦИНА РУСЕ 

Г-Н ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ АТАНАСОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИвО пОЛЕ 

Г-Н ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ flETPOB 
KMFT НА ОБЩИнА ЦЕН()в() 

ОТНОСНО: Финансово състояние на Асвциацията п0 ВиК на обосрбената теритОрия, 

сзбслух.вана crr „k3одосгtаб;tяваftе и к8напизация" (}ОД-Рус е 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Асоциациите по виК, възникнапи по силата на 3акона за водите и вписаuи в реrис rьр 
ГУЛСТАТ са кзридически лица от осабен рОд, не са •rьрrовОки цружества, не формират и не 
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разпределят печалба и вºдят счетлвºдна лтчетнлст катл на иестлrтанскº предприятие. 

Бюджет-ьг на Аслциацните се съетавя въз оснлва на птанираните годииiни разхºди, 

неºбхºдими за нºрмалнлтº ºсъществяваие на фуккциите им, лзтределени пл Закºка за вºдите 

/ЗВ/ и Правилиика за ºрганиззцията и дейнºсгта на аслциациите пл ВиК /1ЮДАЕ3иК/. 

Прихºдите в бюджета на Асºциациите се набират лснºвнл лт внºски лт гехните; 

членºве — държава и лбзцики в сълтнлшение 35% лт държавиия бюджет чрез МРРБ и 65% ºт 

абз.цинските бюджети, прºцентнл разлредезтени сълбразнл житслите им. 

Съгласнº чл. 21 ºт ПОДАВиК, бюджег t,т на Асºциацията се приемrт на редºвксэ 

за4едание иа лбщатº събразтие, не no късиº ºт 60 дни след приеманr на плстаилвлеииетл за 

изпълнеиие на държавния бюджет за сълтветттата гºдина. Не пº гсъснº ºт 30 дии º г приеманетл 

на пºстаклвлениетº за изпълнение на държавкия бюджет за съºтветната глдина, минисrьlэъ•г 

на региºна.nкато развитие и благлустрлйствºтл уведлмява прецседателя на Асоииацията за 

лпределения ºт негл лклнчателен размер на внвската на държавата в бюджета на Асоциация га, 

IТрез изминалите вече седем глдини лт раблтата на Аслииацията по ВиК н~і лбºсºбената 
територия, ºбслцжвазiа лт ,,ВиК" ООД-Русе /Асºциацията пл ВиК - Русе/ пºстазглвленията за 
изпълиение на държавния бюджет за следващата глдина са били приемани лбикнлвенл през 
месец декември на предхадиата гадина, уведºмяванетл към Председагеля на Асозtиацията лг 

миттистъра на МРРБ за лкличаггелната вЕюска на държавата е ставалº през м. януари на 
сълтветнатя глдина, катл прºвежданетл на редлвнлто засвдание на ºбщлтº сьбрание на 
Асºциацията пл ВиК-Русе за приемане на бюджета се е осъществявалº или в края на м. 
февруари или начглаro на м. март лт сълтве гката бюджетна глдина. Ei тлзи случай 
лпределената внлска лт страна на държавата за бюджеттта•ra глдина се е пилучавала пл 

сметката на Асоциацията през м. март, кактл и някли лт внºските сэт ºбщини. 
Предвид това, кактº и изискванегл на ал. 4 ar чл. 21 на IIОДАВиК, дº приеманетл на 

бкэджета за текущата глдина на Аслциацията. месечните разхлди не млже да иадвишават 1?12 
част лт разхлдката част на бюджета за предхºдната гºдина, т.е. за месеците януари и февруари. 
кºт•а•гº не е лсигурен лще бюджета за текуша•га гºдина, разхºдите в Iэазмер на l/ 12 лт лбщи ге 
разхºди за предхºдтзата глдина се лсигуряват от наличния ºстатьк лт бкаджета на предхºдна•га 

глдина. 

Тºва предпллага npu nnanupaue на бтсзджетите виfтагиi да се лсигурява сэстат•ьк ттсзне в 

рамките на 2/12 /за месеиите януари и февруари/ дл rіриемане на илвия бюджет iі пл;гучаване 

на внºските тэº ал. 1, т. 1 на чл. 19 ºт ПОДАВиК ºт държавата и общините. 

Пл тºзи ред, в приетия бюджет за 2022 г. е лсиrуренº началнл салдл лт 12 101.26 лева 

и бюдже гни внºскк ºт 57 142,86 лева, катл пlэи планираи разхºд лт 60 760,00 лева, фактически 
разхºдени към 30.11.2022 г. са 53 112,95 лева и е лтчетен сэстатьк за м. декември 2022 г. в 

размер на 16 131,17 лева, т.Е. за 2023 г. са лсигурени милкл пºвече ºт 2/12 част•и о г разхода за 

2022 г. за аснºвните разхлди за първите два месеца на 2023 гºдизта. Разхлдната час гºт 

бюджета на Аслииацията пº ВиК-Русе е билз винаги максималнº пестелива пр>> лбосилвана 
налºжителна нелбхºдимºст, без дºпълнителни трудºви и слииални плащания. Към 31.11.2022 
глд. Асºциаг.tията пл ВиК-Русе е ра:зплатизtа и лсигурила за 2023 г. гтºзгзваlrеэл ка всичкн 

еºфгуеlэни прлдукти, какro и деэ средата на предетлящата гºдика са гтлаrени изискцемите: се 

застрахлвки за сJтужебнлтº превлзнл средствº. 
Следºвателнл, с наличния лстатък ºт 2022 бюджетна гºдиіiа, за месвците януари и 

февруари на 2023 г. на служителите лт Аслциацията пл ВиК - Русе са ºситуре}iи месечните 

трудºни възиахраждения, а за м. март 2023 г. ще млгат да се извързцат самл iзлапtания на 

дължимите лсигYlзителни внлски пл трудºвите възназраждения. Gреднл месечнлтл трудºвл 

възнаграждение rta служителите лт Аелциацията пл .BuK Fyce е твърде м►асзт•л iюд среднат<т 

брутна заnлата за треэ•ºтл тримесечие на 2022 г. в държавния секглр в страната - 2118 лева и 
е съцzº мксэга пº-малкл лт средната брутна заплата лбщл за Русенска сэбласт за •гретл 

тримесечие на 2022 г. - 1420 лева. 
За глрнлтл Ви уведлмявам, предвид ºбстºятелстгзлтº, че приемагзетл на 

постанºвлениетº за изпълиение на държаиння бюджет за 2023 глд., п}эи литзса ua приет бюджет 
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за страната, се Очертава да стане след и. май 2023 г., кtзет0 тзредггtтлвrа, че приемането на 

бк>,тжетът на Асоциагtнята на редсзннст sаседыние на общгзто събрание може да се случи най- 

раtго през м. юни 2()23 г. и постъпване на р0,зовните внОски през месеците юни, юли 2023 г.. 
През 2020 г., 2021 г. и 2022 г. Оксзнчателния размер на вноската на държавата, 

определен от цинистъра на МРРБ за всички acouuanuu в страната беше д0 20 ()00 лева. 

Съгзтасн0 ал. 3 на чл. 21 от ГIO,ZS,AВиK, ака вноската на държавата в бюджета на Асоциация•га 
е псз-малка от вноската, пре,ихсзжвна от решеrгие на извъиредн0 заседание на сэбi:цОтсэ събрание 
катл препсзръчителен размер на иноска на държавата, то прсзгияната се сэтразява в бюджета на 

Fiссзциагхиятз, катст се намалява ггрлпарци0ка.пн0 и размера иа Общиггските внстски. f-Ia 
извъгtредн0 заседвние на Общсзта събранив на Ассзциацияти п0 ВиК — Русе, прсзведено на 
20.09.2022 г., по т. 1 от цневния }зед е взеro решение за 25 000 лева препоръчителен размер на 

вноската на държавата в бюджета на АсОциацията за 2023 гсзд., т.е. ако министърът на МРРБ 
утвърди за 2023 г. отнсзвсз 20 000 лева ОкОнчятелен размер на внОската на държавата, то Общите 
бюджетни внсзски ще бъдзт лтнсзвсз 57 142,86 лева. /20 OtiO лв. от държавата + 37 142,86 лв. от 
Об:zs.Хиггите.! 

Псз тази лОгикя, ак0 се приемат 20 000 лева кат0 ОкОнчателен размер на внаска°ra на 
държавата чрОз МРРБ за 2023 г., т0 иред.заrам да се вземе решение от МРРБ и общнните от 
Област Русе, да се оеигурят на Асоциацията средетва за 2023 г. - 6/12 чяrги от 20 000 лева, 
т.е. 10 000 лева аванслв0 за нъnвите тест месеца наt 2023 г. от досегашио у гвърдената 
виоска ня държавата, както и 6/12 от 37 142,86 лева, т.е. 18 571,43 лева от обшtините от 
06лacт Русе, в т.ч. сзлщина Боргrво — 391.44 лв.; община Бяла —1011,44 лв.; общниа l3e•roвn 
— 954,28 лв.; обlцииа Две могили — 674,28 лв.; общнна Иванова — 734,28 лв.; обхцины Р'усе 
— 13 568,57 лв.; общниа Сливо none — 82(),00 лв.; лбщииа Ценово — 417,14 лв., което ще 
дадr възможност иа Аеоцнацията na ВиК-Русе да ноеме месечните си ризходн за 
изиълиение служебните си задължеиия до м. юля 2023 г. включитеzиа, произтичащи от 
скзtючения Договор е ВиК оriератори. 

Към наетсзящият мамент аще не са приключили прОцедурите пл приемане на 
инасстициите, извъргиени от ВиК сзператора rірез 2021 г., както за държавнати ВиК ггублична 
сгзбсгненост, •гака и за 7 от сэбщинската такава lбез Община Iзгэрсзво/. Извъриiегlи са 
ПЪрвОначалнит0 ггрОверки От СЪЗдаденитС КсзмиСии, псэдпиGани са ПротсэкОЛите. I-Ie са 
нзготвени и rнэдrгисани приемсэ-предавателните ❑рлтnколи между слбственицитс и ВиК 
Оператсэра, не са приети от Обг.цияските съвети ВиК ак•гивите в инвестиции за 2021 r., псзради 
каето не е изпълнен0 и от страна на Асодиацията предОставянет0 чрез уведамлеыие абрвтна 
на ВиК oneparepa. псэ рг:да на чл.4.4., буква ,.г" от ДОговара за стОпанисвагге, пОддържаtге и 
ексгi;ггтаз;ация на ВиК еистемите и съорьженията и предОставянв на иод0енабдитеlзните и 
квивлизаци0нни•re ус,rуги /ДоrовОрl между АВиК-Русе и .,ВиК СОД-Русе, на прие•гит0 от 

ссзбствениците и►гвестиции. Тези прОцедури не са заiючвали въОбще за извъргцените 
инвестиции о•г ВиК сзггерат0ра ггрез 2022 гОд. поради тОва, че от ВиК сэператсэр;а не са 
прслое'гавени на Асоциацията списъците им. Ilpи евентуалti0 излизаие на служителите в 
негтзгаген сrіттуск гтрез слеlхваідата го;tина, nopanu липса на леигурени трудсзви възнагражденин, 
би се •забави>го приемвнеrсз и при0бщаггзне•га на извършени•ге иггвеетиции от BuK ()гiера•ссзра, 
к•ьм действиет0 на склгочения ДОггОвар. 

+С уваженис, 

ГIJlАiцEH СПАС 

7lтавен секреrпар на }4сrrциацията но ВиК на 
aiSacoo'еиптп територия, nбслужвина nm 
„ilсlдасня6гlявяне и канализация" O+Oд- Русе 

7000 Русе, пл. "Свабода" № 6, етаж 5, тел.: 0821 812-219, факс: 082/ 820-092, 
e-mai1: avik я i~e.eqov.bq,
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ПРОЕКТ'3А СПАСИТЕЛЕИ БЮд9kЕТ 

3А ПЪРВО ИIЕСТМЕСЕЧЕIЕ ИА 2023 ГОДIIИА 

ИА АСОЦИАЦИЯ ПО В И[i ИА ОБОСОБЕИАТА ТЕРИТОРИЯ, 

ОБСЛУ;КВАИА От BxIC ООД гр. РУСЕ 

. , ° 

УТВЪРДИЛ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИА А t _ г•Русе .,
ТОЛ< xWи!B 

. ~-. 

кпогед В11Д РАЗХОД ГО,41iШЕИ РАЗM1IЕР ВЛЕВА 

І. ПРиходll- всичко 28571.43 
1. Финансиране на текущата дейност от държавата-средства осигурени от бюджета на МРРБ. сьгл. чл. 198в. ал.13 от ЗВ за 2023 г. 10000.00 
2 Финаисиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджегите на сьответните Общини сьобразно процентното сьотношение на 

гласовете им, , сьгл. чл. 198в, ап. 13 от ЗВ за 2023 г. 
18571.43 

3. Дарения от физичесhи или юридически лица, квкто и от международни финвнсови институции, фондове и програми 
4. Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни вктове 

5 Финаисирвие на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите нв сьответните Общини сьобрвзно процентното оъагношение на 

гласовете им, , аьгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ - средствв, които са за изпълнение на бюджета за 2022 г. и не св осигурени през 2022 г. 
0 00 

11 РлзходИ - всичко 3(138(1.00 
1. Текущи разходи 30380,00 

1.1. Персонвл, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя 27550.00 
- заплагпи и възнаграждения за персонала, нает по трудпви правоптнпигения 2згагоо 

- dpvru възнаграждения и плаtцания за перспнпла (гр.договпри ы др.) 0.00 
- задъл.жипгелни осигvрителни вноски от paoomodanie.vu +aso.nп 

1.2. Издръжка, в т.ч.: 28.30.00 
- .иаnпериа.ºи о. пп 

_ - консv.мапtиви (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия, .wacna, консу.иативни.и-ли за служ.МЛС, канцел..и-ли и др.) 
• 

! 0
- paзrodu за външниус.7vги (пои{енск:гразх;3БУТ;абона.и пос~дп.-Ажvр, Оиекс,Кпсперски, смяна гу.икг, ре.ипит служ.МЛС) x25.uo 
-раsУоди за ко.ипндировка 25п.по 

- разходн за застраховки на ДЧ4 (А1ЛС и офиснп обзпвеждане и оборvдване) 300.00 
- другиразхпдн, некласифицирани другаде (банкови такси и др.) 325.00 

111. оsщо сrЕдствл зл 1-В<, н,естм. на 2023 годинл ИЕоsходюми клто sюджЕтно сnлдо (+1-) (І. - 11.) -1808.57 
Iv. ФИИАИсИеnИЕ 1808.57 

1. Депозити и средства по сметки — нето (+/-) 1808.57 
1.1. Наличност в началото на периода (+) 818В.12 

1.2. Нвпичност в края на периода (-) -6675.55 


