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Изх. № …………………….. 
            ...................... 2014 г        
 
     
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ                                          
       
                                   

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
 

ОТ  НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 

 
 
Относно: Съгласуване на протокол  за разпределение на собствеността на активите – ВиК 
системи и съоражения, между държавата и община Брусарци, намиращи се в обособената 
територия, обслужвана от оператора «Водоснабдяване и канализация» ООД - Монтана 
                           
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
         С писмо вх. № РД-02-06-535/02.07.2014 г на министъра на регионалното развитие, 
адресирано до Кмета на общината и Председателя на Общинския съвет, са предоставени 
Протоколи за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоражения, между 
държавата и община Брусарци, намиращи се в обособената територия, обслужвана от оператора 
«Водоснабдяване и канализация» ООД – Монтана. Разпределението на собствеността на 
активите е свързано със създаването на ВиК асоциациите по Закона за водите (ЗВ). 
         Протокола за разпределението на собственоста на  активите между държавата и общината 
е утвърден със Заповед № РД-02-14-133/24.02.2014 г на министъра на регионалното развитие. 
Същият е приет и съставен от работна група, определена със Заповед № РД-02-14-
109/17.02.2014 г на министъра на регионалното развитие, въз основа на списъците по §9, ал.1 и 
ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби  към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за водите /ПЗР към ЗИД на ЗВ/ (Обн. ДВ. Бр. 103 от 29.11.2013 г.) на ВиК системите и 
съоражения публична държавна собственост /ПДС/ и публична общинска собственост /ПОС/ по 
смисъла на ЗВ, които са активи на дружествата – ВиК оператори, както и списъците на ВиК  
системи и съоражения, изпратение от кмета на общината и областния управител, които не са 
включени в активите на ВиК операторите. 
         Съгласно изготвения и представен протокол, общо активи – ВиК системи и съоражения за 
разпределение между държавата и община Брусарци, които се предоставят в управление на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия са 257,2 хил.лв., в т.ч.: 

 Публична държавна собственост – 3,7 хил.лв. 
 Публична държавна собственост ( без стойност – включени в списъци от № 4 до № 11) 
 Публична общинска собственост – 253,5 хил.лв. 
 Публична общинска собственост ( без стойност – включени в списъци от № 12 до № 15) 

         За спазване на сроковете, определени с  §9, ал.5 от ПЗР към ЗИД на ЗВ (Обн. ДВ. Бр. 103 
от 29.11.2013 г.) е необходимо в двумесечен срок от получявянето на протокола за 
разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоражения, между държавата и 
общината, същия да бъде подписан или да се изпрати становище по отношение 
разпределението на собствеността.  
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          След подписването на протокола и от страна на министъра на регионалното развитие той 
има доказателствена сила за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и 
съоражения, между държавата и общината. 
         Към настоящата докладна записка, прилагам копия от писмо вх. № РД-02-06-
535/02.07.2014 г на министъра на регионалното развитие и Протокол за разпределение на 
собствеността на активите – ВиК системи и съоражения, между държавата и община Брусарци, 
 
         Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Брусарци следния проект за 
решение: 
 
         На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал 1, т. 8,  и т. 23 от ЗМСМА и във връзка 
със спазване на сроковете, определени с  §9, ал.5 от Преходните и заключителните разпоредби  
към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /ПЗР към ЗИД на ЗВ/ (Обн. ДВ. Бр. 
103 от 29.11.2013 г.), Общински съвет Брусарци  
 

Р Е Ш И: 
 

         1. Приема, одобрява и съгласува Протокола за разпределение на собствеността на  
активите – ВиК системи и съоражения между държавата и община Брусарци, които се 
предоставят в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия в размер на 257,2 
хил.лв., в т.ч.: 

 Публична държавна собственост – 3,7 хил.лв. 
 Публична държавна собственост ( без стойност – включени в списъци от № 4 до № 11) 
 Публична общинска собственост – 253,5 хил.лв. 
 Публична общинска собственост ( без стойност – включени в списъци от № 12 до № 15) 

,  
         2. Упълномощава Кмета на община Брусарци и Председателя на Общински съвет 
Брусарци да подпишат Протокола за разпределение на собствеността на  активите – ВиК 
системи и съоражения между държавата и община Брусарци, намираща се в обособената 
територия на основание чл.13, ал. 1. т. 1,2,3,5,6,7 и ал. 2, чл. 15, чл. 15а и чл. 19, ал.1, т. 4, букви 
„а”, „б”, „в”, „г” и „д” и т. 5 и ал. 2 от Закона за водите 
 
 
Приложение: съгласно текста. 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
 
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА  
Кмет на община Брусарци 
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Зам.-кмет на община Брусарци 
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