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

ПРОТОКОЛ
№ 1
от редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” - ООД, Русе (Асоциация по ВиК - Русе),
проведено на 25.02.2016 г. от 11.00 часа в зала 1 на Областна администрация - Русе.
Днес, 25.02.2016 г. от 11.00 ч. в зала 1 на Областна администрация - Русе се
проведе редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе.
Съгласно изискването на Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация / ПОДАВиК/, чрез регистрация в
присъствения списък беше извършена проверка за наличието на необходимия
кворум за провеждане на заседанието.
След като беше запознат с резултатите за присъствието и наличието на
мандати, г-н Бурджиев - областен управител на област Русе и председател на
Асоциация по ВиК - Русе, съобщи, че в залата присъстват като мандатоносители
представителят на държавата и представители на пет от общините, носители на
92.32% от всички гласове, което прави заседанието редовно по смисъла на чл.198в,
ал.7 от Закона за водите / ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ .
Според присъствения лист, който е неразделна част от настоящия протокол, на
заседанието присъстваха следните представители на държавата и общините със
съответните мандати:
1. Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и председател на
Асоциацията по ВиК – Русе
2. Валерия Борисова – заместник-кмет на община Борово
3. Евгени Димов - заместник-кмет на община Бяла
4. Божидар Борисов – кмет на община Две могили
5. Димитър Наков – заместник - кмет на община Русе
6. Валентин Атанасов – кмет на община Сливо поле,
като наличието на мандат се установи както следва:
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Председателстващият информира членовете на Асоциацията, че с
Решение № РД-02-14-137/23.02.2016г. на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството и Пълномощно № 26-00-437/19.2.2016г. на Министъра на
околната среда и водите му е даден мандат да представлява държавата на днешното
заседание на Общото събрание, притежавайки 35% от всички гласове,
Валерия Борисова представлява община Борово, съгласно Решение №
62/17.02.2016 г. на Общински съвет – Борово, като има 1,69 % участие в
разпределението на гласовете.
Евгени Димов представлява община Бяла, съгласно Решение № 66 по
Протокол № 8/25.02.2016 г. на Общински съвет - Бяла, като има 3,72% участие в
разпределението на гласовете.
Божидар Борисов представлява община Две могили, съгласно Решение
№ 144/19.02.2016 г. на Общински съвет - Две могили, като има 2.61% участие в
разпределението на гласовете.
Димитър Наков представлява община Русе, съгласно Решение №103 по
Протокол №5/01.02.2016 г. на Общински съвет - Русе, като има 46,3% участие в
разпределението на гласовете.
Валентин Атанасов представлява община Сливо поле, съгласно
Решение № 61 по Протокол № 6/18.02.2016 г. на Общински съвет - Сливо поле,
като има 3,00% участие в разпределението на гласовете.
Напомнено беше, че заседанието на Общото събрание е открито за
представители на средствата за масова информация и обществеността.
Съобщено беше също така, че в изпълнение на чл. 12, ал.4 и ал.5 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, на заседанието
присъстват Главният секретар на АВиК – Русе – г-н Валентин Колев, ВиК
експертът – г-н Петър Петров и финансовият експерт - г-жа Доцка Василева, а като
гост - Управителят на „ВиК” ООД, гр. Русе - д-р, инж. Сава Савов.
Г-н Бурджиев обясни, че решенията на Общото събрание се вземат с
мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите
членове на
асоциацията с право на глас (чл.198в, ал.9 от Закона за водите ДВ, бр.
58/16.07.2015 г./ , след което обяви заседанието за открито и пожела ползотворна
работа.
В изпълнение на изискването и възможността на текста на чл.12, ал.8 от
ПОДАВиК, Председателят предложи преброяването при бъдещите гласувания да
бъде извършвано не от главния секретар, а от служителя - експерт по ВиК - г-н П.
Петров. Предложението беше прието с гласовете на представителите на всички
общини с право на глас.
Напомнено беше, че дневния ред на заседанието е изпратен с писмо № ВиК01-5/27.01.2016 година на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Министерството на околната среда и водите и кметовете на
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общини, а допълнението му е изпратено с писмо № ВиК-01-5/03.02.2016 година на
същите адресати, като материалите по дневния ред на заседанието са били
публикувани на електронната страница на Областна администрация - Русе, раздел
„Асоциация по ВиК,” с което са изпълнени изискванията на чл.10, ал.2 и ал.6 от
ПОДАВиК.
Независимо от това представителите на общините отново бяха запознати с
проекта за дневен ред в следния му вид:
1.
Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК - Русе през
2015 година.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев - Председател на АВиК – Русе.
2.
Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК
- Русе през 2015 година.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев – Председател на АВиК – Русе.
3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2016 година.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев – Председател на АВиК – Русе.
4.
Приемане на решение за принципно съгласие, активите – ВиК системи
и съоръжения, намиращи се на територията на с. Топчий, с. Просторно, с. Равно и
с. Каменово, включени в списъците по Приложение 1 на окончателните протоколи
за разпределението на собствеността на община Ветово, да бъдат предоставени
както следва: тези на с. Топчий и с. Просторно – на община Разград, област Разград
и тези на с. Равно и с. Каменово – на община Кубрат, област Разград, като
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе ги отпише от счетоводния си
баланс.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев – Председател на АВиК – Русе.
5.
Информация относно писмо изх.№ 09-01-261/19.06.2015 година на
община Русе и писмо изх. №15-00-27/04.08.2015 година на община Борово с искане
за предоставяне на ВиК системи и съоръжения на територията на с. Тетово и селата
Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф за стопанисване, поддържане и
експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе и предстоящите
задачи за Асоциацията по ВиК – Русе през 2016 година.
Докладва: г-н Валентин Колев – Главен секретар на АВиК - Русе
6. Приемане на годишния финансов отчет на Асоциацията по ВиК - Русе за
2015 година.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев – Председател на АВиК – Русе.
7. Други.
Беше проведено гласуване по така предложения проект за дневен ред. С
гласовете на всички присъстващи представители на членовете на асоциацията,
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сбора на гласовете на които формират изискваното от текста на чл.198в, ал.9 от
Закона за водите мнозинство, общото събрание прие предложения проект да бъде
дневен ред на заседанието.
По първа точка от дневния ред: „Приемане на отчета за дейността на
Асоциацията по ВиК - Русе за 2015 година.“,
г-н Бурджиев напомни, че отчетът е бил изпратен на общините с писмо Изх.
№ ВиК-01-5/27.01.2016 год.
Посочено беше, че основната характеристика на дейността на асоциацията
по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе през отчитания период беше
активизиране на извършваните дейности в няколко направления, а именно:
организационно и кадрово укрепване на асоциацията, приемане на първия
целогодишен бюджет, синхронизиране на работата с експертите от Дирекция
„ВиК” на Министерството но регионалното развитие и благоустройството,
материално-техническото осигуряване на асоциацията, провеждане на конкурсите
за заемане на длъжностите, предвидени в Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и каналицзазия /ПОДАВиК/,
административно регламентиране и обезпечаване на изпълнението на
задълженията от назначените служители, подготовката и провеждането на
заседанията на общото събрание и приемането на решения, обуславящи
възможността за подписване на предвидения по смисъла на чл.198п, ал.1 от Закона
за водите договор.
Безспорно най-значимите събития в работата на асоциацията през този
период са били проведените заседания на общото събрание. Значимостта им се
определя от взетите решения по обсъжданите въпроси по дневния ред, сред които:
приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2014 година, приемане на отчета
за работа на асоциацията през 2014 година, приемане на бюджета за 2015 година,
приемане на решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и за предоставяне на ВиК
услуги на потребителите с определения оператор – „ВиК“ ООД- Русе, като
последното е станало възможно след приемане на съответни решения по други
текущи въпроси.
През периода са били проведени три заседания на общото събрание – едно
редовно и две извънредни по смисъла на чл. 9, ал.1 и ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
В съответствие с планираните дейности през месец февруари е било
прието имущество, което, по своя обем и характеристики е осигурило в голяма
степен функционирането на асоциацията. Определените две помещения на етаж
пети в сградата на Областната администрация – Русе са оборудвани с офис мебели,
достатъчни за нормална работна дейност. В техническо отношение предоставените
три броя компютри и един преносим такъв задоволяват изцяло необходимостта от
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такива средства. Извън тях е била получена и многофункционална машина със
скенер и принтер. Към момента получената техника работи добре, като се е
наложила само една намеса на обслужващата фирма по отношение на повреда в
принтиращото устройство. Съставени са били необходимите документи за
приемане на техническото и офис оборудването, като всички те, във вид на
договори, протоколи и др., се съхраняват в отделна папка при главния секретар.
За подпомагане и улесняване на служителите е бил предоставен пакет от
информационни материали по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“,
съдържащ сборници с нормативни документи, правилници, учебни помагала,
указания и други документи.
В началото на април е бил изпратен за обсъждане проект на договора
между асоциациите и ВиК операторите. Същият е препратен от Асоциацията на
Управителя на „ВиК“ ООД – Русе и на всички общини, за да изкажат своите
мнения и съображения. Проведена е била и отделна среща с г-н Савов за
изясняване на позициите Асоциацията и оператора по отделните текстове на
договора, след което е бил изготвен отговор до МРРБ с нашето становище за
принципно одобрение и съгласие с предложения проект, като са мотивирани и
няколко забележки за промени в отделни текстове. За наше съжаление нито една от
общините не е изразила свое мнение или съображение по бъдещия договор.
През месец май и началото на юни са били изготвени необходимите
документи за установяване на правилата за административната дейност в
асоциацията според изискванията на указанията на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. Във връзка с това са издадени две
заповеди, относно функционирането на деловодната система, заповед за
утвърждаване ва Вътрешни правила за организацията на работа, трудовия ред и
работната заплата в асоциацията по ВиК – Русе и заповед за щатното разписание.
Утвърдени бяха и длъжностните характеристики на служителите в асоциацията –
главен секретар, финансов експерт и ВиК експерт.
Изпълнявани са били и други текущи задачи, възлагани от МРРБ , като:
участие в проведеното анкетиране за степента на изпълнение на проекта „Подкрепа
на реформата в отрасъл ВиК“, работни срещи с експерта от МРРБ г-н Я.Димитров
по въпросите за оформяне на програмните продукти за приложенията към договора
с оператора, регистъра за активите, регистъра за жалби, сигнали и предложения на
потребителите и други.
През месеците май и юни, в срока, определен в § 7, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
съвместно със служители на Областната администрация са извършени
необходимите действия по процедурата за провеждане на конкурси за заемане на
длъжности по щатното разписание на асоциацията, като след приключването им са
били назначени по предвидения от Кодекса на труда ред двама от служителите главен секретар и експерт по ВиК.
На заседанието на общото събрание, проведено на 17.12. 2015 година е било
взето решение, дало възможност за подписване на договора между асоциацията по
ВиК – Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД , гр. Русе, което се случи
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веднага след закриване на заседанието в присъствието на заместник-министъра на
министерството на регионалното развитие и благоустройството – г-н Николай
Нанков.
Г-н Бурджиев отбеляза, че изпълнението на някои от задачите и решаването
на част от проблемите би било много по-трудно без съдействието на експертите от
Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ на МРРБ, които проявиха
необходимото разбиране и коректност.
Посочено беше също така, че към момента нямаме отговор по един
принципен организационен и административен въпрос, а именно: при
продължително наложило се отсъствие на Председателя на асоциацията кой ще
може да изпълнява неговите функции. Този въпрос е бил поставен от Асоциацията
на вниманието на юристите от МРРБ и се очаква на Закона за водите и
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация или чрез промени в тях.
Служителите на асоциацията са поддържали необходимите контакти с
кметовете или други представители на общините по въпросите, свързани с
водоснабдителната и канализационната система, по уточняване собствеността на
активите и тяхното правилно включване в списъците за разпределителните
протоколи - и на по-късен етап - в Приложение 1 на договора между асоциацията и
оператора, а така също и по други възникващи в процеса на работата проблеми.
На принципно и колегиално ниво са били взаимоотношенията на
асоциацията с Управителя и отделни служители на „Водоснабдяване и
канализация” ООД, гр. Русе. Отчете се важността на утвърждаването духа на тези
отношения предвид вече подписвания договор между асоциацията по ВиК – Русе
и „ВиК” ООД – Русе.
Поддържани се ползотворни връзки със служителите от други асоциации в
областите, Видин, Смолян, Разград, Търговище, Враца, Шумен, Пловдив,
Силистра, Кърджали и др, като са обменяни мнения и виждания по възникнали
проблемни ситуации в процеса на работа.
През периода всички поставени задачи и указания са били изпълнени по
начин, съобразен изцяло с действащите нормативни документи, като е проявена
необходимата отговорност и настойчивост за решаване на възникващите проблеми
в процеса на работа, при което се достига до важния резултат - подписване на
договора по смисъла на чл.198о, ал.1 от Закона за водите.
Г-н Бурджиев оцени подписването на договора като важен резултат от
положените усилия, защото той създава възможност за реализиране целите на
реформата във водния сектор и осигуряване на по-качествени водоснабдителни и
канализационни услуги на потребителите, а така също за финансиране на проекти
със средства от европейските фондове.
След като запозна присъстващите с основните дейности, извършени през
2015 година и постигнатите резултати, г-н Бурджиев даде думата на
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представителите на общините, които да изразят своите мнения и съображения по
обсъждания документ. имайки предвид решенията на общинските съвети,
Изказвания не бяха направени, при което, по първа точка от дневния ред
беше предложен за гласуване следния текст на предложение за решение:
„Членовете на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД – Русе приемат отчета за дейността на Асоциацията по ВиК –
Русе през2015 година.”
Други предложения не бяха направени, а при проведеното гласуване всички
присъстващи представители гласуваха „за” предложения текст, без „против” и без
„въздържали се”, с което беше изпълнено изискването на чл. 198 в, ал.9 от Закона
за водите /ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г. / и предложението за решение стана
решение по първа точка от дневния ред на заседанието.
Работата на заседанието продължи с втора точка от дневния ред: „Приемане
на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2015
година.”
Г-н Бурджиев посочи, че отчетът за изпълнение на бюджета и обяснителната
записка към него са били изпратени на общините като приложение към писма с №
ВиК-01-5/27.01./2016 година.
Независимо от това, той припомня основните моменти от обяснителната
записка, касаещи формирането и разходването на бюджета на асоциацията.
Бюджетът на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД - Русе е бил приет
с решение по точка 1 от дневния ред на заседанието на общото събрание на
Асоциацията, проведено на 11.03.2015 година.
Параметрите на приетия бюджет за 2015 година са били определени при
условия и по начин, които не са позволили да се приложат изцяло изискванията на
чл.20, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/, тъй като определения размер на
вноската на държавата и произтичащите от нея вноски на общините формират
приходна част, с която е трябвало да се съобразят разходите.
От друга страна размерът на средствата, необходими за отделни дейности,
издръжка, консумативи и т.н. не е могъл да се предвиди с достатъчно яснота и в
пълния им обем.
В процеса на работа през периода от месец януари до месец юни на 2015
година се е получила сравнително актуална представа за характера на
предстоящите дейности и свързаните с тях отговорности /особено след като бъде
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сключен договора с ВиК оператора/ и се е създала значително по-голяма яснота за
видовете разходи и техния размер, за да се осигури нормалното функциониране на
асоциацията. Това, и други обстоятелства са наложили да се изготви проект за
преразпределение на разходната част на бюджета за 2015 година, което да осигури
трудови възнаграждения за назначените след конкурс двама служители по щатното
разписание в размер между минималната работна заплата и средно месечния
осигурителен доход за страната.
Преразпределението на разходите по начина, предложен в проекта за
преразпределение на разходната част на бюджета за 2015 година е било прието с
решение на общото събрание на заседанието, проведено на 06.08.2015 година, като
с това се е осигурило функционирането на асоциацията през втората половина на
2015 година.
Приходната част на приетият бюджет за 2015 година е била формирана
изцяло само от възможностите, обусловени от текста на чл.19, ал.1, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация – от членовете на асоциацията – държавата и общините, като
държавата е с вноска от 10000.00 лева, а общините – с 18570.00 лева.
Общата стойност на вноските от членовете на асоциацията, дължими за 2015
година е била в размер на 28570.00 лева, като през 2015 година по сметката на
асоциацията са постъпили вноски на общини не издължили се през 2014 в размер
на 3714.00 лева.
През 2015 година в бюджета не са постъпвали приходи под формата на
предвидените възможни такива в текста на чл. 19, ал.1,т.2 от ПОДАВиК, но са
постъпили 11.22 лева като лихви по банкова сметка, които могат да се отнесат като
приход по смисъла на чл.19, ал.1, т.3 от ПОДАВиК.
При така посочените по-горе цифри приходната част на бюджета за 2015
година е приета в размер на 32284.00 лева.
След направените разходи за 2014 година по сметката са останали 1217.29
лева, които са увеличили размера на предвидената разходна част до 33501.29 лева.
Разходната част на бюджета е била съобразена изцяло с посочените по-горе
приходи. Това се отнася за всички форми на разходи – както за размера на
средствата за персонала /заплати, осигуровки, възнаграждения по граждански
договори/, така и за размера на средствата за издръжка /материали, консумативи,
външни услуги, командировки, застраховки и др. /.
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За 2015 година са били предвидени разходи в размер на 33501.29 лева.
Предвид посочените по-горе реалности са се наложили ограничения, които да
осигурят асоциацията финансово в първите месеци на 2016 година и направените
разходи за 2015 година са били в размер на 28713.99 лева, при което се е формирал
остатък по сметката от 4798.52 лева, които разходват за функционирането на
асоциацията в началото на 2016 година.
Според представения отчет направените разходи през 2015 година се
разпределят както следва:
1. Разходи за персонал нает по трудови правоотношения, възнаграждения
по граждански договори и задължителни осигурителни вноски от работодатели –
26102.45 лева
2. Текуща издръжка – 2611.54 лева, в т.ч.:
 канцеларски и други материали – 463.06 лв.;
 консумативи (вода, ел. енергия, топлоенерегия) – 109.56 лв.;
 външни услуги – смяна на модул ПП продукт, консултации, обяви,
застраховки – 968.32 лв.;
 командировки – 259.86 лв.;
 други некласифицирани разходи - 810.74 лева са включени:
- Такси за банково обслужване на стойност 299.00 лв.:
- Абонамент за периода от 31.12.2015 година до 31.12.2016 година на
Счетоводен софтуер „Финанси и счетоводство Standard” на стойност 153.84 лв.;
- Абонамент за периода от 31.12.2015 до 31.12.2016 година ПП „Омекс 2000
Light” на стойност 269.90;
- Част от имуществена застраховка, отнасяща се за 2016 година 77.00 лева;
- Възстановена банкова такса за откриване на банковата сметка на АВиК – гр.
Русе на Областна администрация – Русе в размер на 11.00 лева.
Специфичното при работата с бюджета през отчитания период е било това,
че през целия период средствата са разходвани изключително предпазливо и
пестеливо предвид обстоятелството, че не е имало достатъчно яснота и
предвидимост за бъдещите необходими разходи като дейности, консумативи,
командировки, консултации и др., които възникват в процеса на работа, така и от
факта, че реалното постъпление на вноската на държавата в сметката на
асоциацията става най-рано през месец март, а тези на общините – след месец
март.
Според Председателя на Асоциацията гореизложеното е наложило разумно
разпределение на средствата от бюджета, като се съобразява необходимостта през
първите два или три месеца в началото на годината да се разполага със средства,
необходими за функциониране на асоциацията, като тези средства могат да бъдат
само такива, които са спестени от разходната част на предходната година.
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Поради тази причина разходната част не е била равна на приходната, което
означава ограничения както за издръжката на персонала, така и за другите текущи
разходи.
Отчетено беше, че определените и прилагани към момента счетоводни
изисквания, подход към съставяне на бюджета и неговото изпълнение във времето
създават затруднения в този процес. Посочено беше също така, че разминаването
между реалното постъпване на средства в бюджета с предвидени разходи за една
година, която счетоводно обаче приключва в края на календарната година налага
да се възложи на съответните експерти да разработят практична счетоводна
политика, съобразена изцяло със спецификата на асоциациите по водоснабдяване и
канализация с цел осигуряване на нормалното им функциониране.
След горното изложение по отношение изпълнението на бюджета г-н
Бурджиев даде думата за изказвания, становища и въпроси на представителите на
общините.
Изказвания не бяха направени, при което по втора точка от дневния ред
беше предложен за гласуване следния текст на предложение за решение:
„Членовете на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД – Русе приемат отчета за изпълнение на бюджета на
Асоциацията по ВиК – Русе за 2015 година.”
Други предложения не бяха направени, а при проведеното гласуване всички
присъстващи представители гласуваха „за” предложения текст, без „против” и без
„въздържали се”, с което беше изпълнено изискването на чл. 198в, ал.9 от Закона за
водите /ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г. / и предложението за решение стана решение
по втора точка от дневния ред на заседанието.
Работата на заседанието продължи с трета точка от дневния ред: „Приемане
на бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2016 година.”
Г-н Бурджиев напомни, че експертите от общинските администрации и
общинските съвети разполагат и са запознати с проекта за бюджет и обяснителната
записка към него, които са били изпратени с писмо № ВиК- 01-5/27.012016 година.
Обяснено беше, че проектът за бюджет, който предстои да се гласува е
различен по своите параметри от този, който е гласуван на заседанието на общото
събрание на Асоциацията на 06.08.2015 година, когато, според изискването на
чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация беше определен и препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на асоциацията
Г-н Бурджиев разясни, че в процеса на работа през 2015 година се е
получила сравнително актуална представа за характера на предстоящите дейности
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и свързаните с тях отговорности и се е създала значително по-голяма яснота за
видовете разходи и техния размер, за да се осигури нормалното функциониране на
асоциацията.
Подготовката на проекта за бюджет за 2016 година е била извършена в
условията на вече натрупан /макар и незначителен/ опит, на повече информираност
и знание за предстоящите дейности, на вече установени по своя размер
приблизителни разходи /например за консумация на електрическа и топлинна
енергия, вода, асансьор, телефон и интернет, застраховане на имущество и други/
за минали сравнителни периоди. Отчетено беше, че развитието на дейността на
асоциацията и изпълнението на задълженията, произтичащи от законовите и
подзаконови нормативни актове и подписания вече договор с „Водоснабдяване и
канализация” ООД - Русе неизбежно ще изведат служителите на асоциацията от
работните помещения, за да могат да изпълняват своите функции по контрол и
проверка на действията на оператора и по постъпили сигнали и жалби на
потребители /напр. вече е извършена проверка по жалба до Омбудсмана на
Република България, оказана е помощ – по жалба на потребител до община
Иваново и др./. Това от своя страна ще изиска съответната мобилност за
придвижване и комуникация.
Наличието на яснота за предстоящите задачи е дало възможност за поголяма предвидимост на необходимите разходи.
Отбелязано беше, че в началото на месец февруари 2016 година е бил обявен
конкурс за длъжността финансов експерт, при което, след приключването му в края
на месец март асоциацията ще има определените по щатното разписание трима
служители, за които е нормално да се осигурят трудови възнаграждения в рамките
на размера, посочен по-горе, като приблизителните суми за част от текущите
разходи, биха могли да се предвидят с голяма степен на достоверност.
Председателят посочи, че и през тази година не се е оказало възможно да се
приложи в пълен обем смисъла на текста на чл.20, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация/
ПОДАВиК/, според който: “Бюджетът на асоциацията се съставя въз основа на
планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на
функциите на асоциацията по Закона за водите и този правилник“, като
Асоциацията е била принудена да съобрази разходите си с размера на вноската на
държавата в бюджета на асоциацията, който е по-малък от приетия на заседанието
от 06.08.2015 година от общото събрание размер на препоръчителната вноска, а тя
беше формирана на базата на преценката ни за необходимите разходи за
нормалното функциониране на асоциацията.
Според решението на общото събрание размерът на препоръчителната
вноска е бил 18 000.00 /осемнадесет хиляди/ лева, но според съдържанието на
писмо № 91-00-11 от 11.01.2016 година на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството вноската на държавата е 15 000.00 /петнадесет
хиляди/ лева. Това обстоятелство води до съответното намаляване и на вноските на
общините. При така посочения размер на вноската на държавата, която
представлява 35%, останалите 65% за общините са общо 27 855.00 /двадесет и
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седем хиляди, осемстотин петдесет и пет/ лева, които се разпределят съобразно
процентното им участие, както следва:
Община Борово – 1,69 % - 724,00 лева;
Община Бяла - 3,72 % - 1594,00 лева;
Община Ветово – 3,44 % - 1474,00 лева;
Община Две могили – 2,61 % - 1118,00 лева;
Община Иваново – 2,6 % - 1114,00 лева;
Община Русе – 46,3 % - 19843,00
Община Сливо поле – 3,00 % - 1285,00 лева;
Община Ценово – 1,64 % - 703,00 лева.
Посочените по-горе цифри, изразяващи вноската на държавата и тези на
общините са формирали сумата от 42 855.00 /четиридесет и две хиляди,
осемстотин петдесет и пет/ лева, което е приходната част на бюджета за 2016
година.
В същото време в сметката на асоциацията има фактически остатък от
4 798.52 /четири хиляди, седемстотин деветдесет и осем лева и 52 стотинки / лева.
От този остатък ще се извършат разходи съобразно изискванията на чл. 27,
ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация в размер на една дванадесета от разходите на
бюджета за 2015 година.
В съответствие с разпоредбата на чл.24, ал. 1 от ПОДАВиК : „Разходите от
бюджета на асоциацията се извършват до размера на постъпленията по чл. 19,,
ал.1”, което означава, че разходите за възнагражденията по трудови
правоотношения и граждански договори и разходите за осигуряване на
необходимите условия за работа на служителите през 2016 година не могат да
превишават сумата от 42 855.00 лева.
Разходите на асоциацията се разпределят в две основни групи:
1. Разходи за възнаграждения по трудови правоотношения, възнаграждения
по граждански договори и осигуровките по тях.
2. Разходи, осигуряващи необходимите условия за дейността на
служителите – за консумативи /електрическа енергия, топлоенергия, асансьор,
вода/, канцеларски материали, командировки, телефони, интернет, други
некласифицирани разходи, външни услуги и т.н.
Приложеният при формирането на разходната част на бюджета подход се
изразява в това, че първо е бил определен размера на средствата по т. 2, които да
осигурят условията за труд на служителите, а с останалата част от възможните
разходи да се осигурят тези по т.1 - трудовите възнаграждения на служителите на
асоциацията и евентуално възникнали възнаграждения по граждански договори.
Като разходи за издръжка на асоциацията, извън тези за персонала са
определени 11603,52 /единадесет хиляди, шестстотин и три лева и 52 стотинки/
лева. Те включват в себе си материали, консумативи, разходи за командировки,
външни услуги, застраховки и други. Тези разходи в голямата си част са верни по
своя размер и са от такъв характер, че няма как да бъдат ограничени. Например: в
проекта за бюджет са предвидени 1930,00 /хиляда деветстотин тридесет / лева за
енергия / отоплителна и електрическа/, вода, асансьор и др. Със Заповед на
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Областния управител на област Русе е определено , че асоциацията дължи 1,76% от
общите разходи на областната администрация според площта на ползваните две
помещения и персонала. За предходният период горепосочения процент
представлява 109,56 /сто и девет лева 56 стотинки/ лева. В проекта са планувани и
други неизбежни, но сравнително известни и предвидими по своя размер разходи
- за материали – 1000,00 /хиляда/ лева, за застраховки – 200.00 /двеста/ лева. Потрудно предвидими са били разходите за командировки и за външни услуги, за
които сме предвидили съответно 1700,00 /хиляда и седемстотин/ лева и 2000,00
/две хиляди/ лева. Предвид наличието все пак на доста неясноти и с оглед
възможността да се наложат и други разходи е била предвидена сума за други
некласифицирани разходи от 4973,52 /четири хиляди деветстотин седемдесет и три
лева 52 стотинки/ лева /напр. предстои сключване на договор с фирма в
изпълнение на изискването за осигуряване на безопасни условия на труд/.
Отбелязано беше, че е възможно да възникнат разходи, за които не може да
предвидим дори приблизителен размер.
При така планираните разходи по т.2 в размер на 11603,52 лева, възможната
сума за разходи по т.1 е била 36050,00 /тридесет и шест хиляди и петдесет лева /
лева.
Председателят обясни, че се налага да прилага механизма на чл.45, ал.2 и ал.3
от Вътрешните правила за организация на работа, трудовия ред и работната
заплата на Асоциацията на ВиК – Русе съобразявайки размера на работните
заплати на назначените в Асоциацията служители с възможния общ размер на
заплатите, предложен по точка 1 в разходната част на проекта за бюджет за 2016
година, които представлява разликата между общия размер на разходите и тези по
т.2, вписани в проекта на бюджета. Посочено беше, че приемането на бюджета
осъществява изискването на чл. 48 от Вътрешните правила за организация на
работа, трудовия ред и работната заплата на Асоциацията на ВиК – Русе и открива
възможността за прилагане на посочения текст по отношение корекция в размера
на основната работна заплата на служителите.
Общата сума на посочените по-горе всички разходи – по т.1 и т.2 е в размер на
47653,52 /четиридесет седем хиляди и шестстотин петдесет три лева, 52 стотинки/
лева.
Г-н Бурджиев даде думата на представителите на общините за изказвания,
мнения и съображения, предвид решенията на общинските съвети.
Изказвания не бяха направени, при което председателстващият предложи на
гласуване следното предложение на решение по трета точка от дневния ред:
„Членовете на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД – Русе приемат бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2016
година.”
7000 Русе, пл. “Свобода” № 6, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092,
e-mail: vik@ruse.bg, web: ruse.bg

Други предложения не бяха направени, а при проведеното гласуване всички
присъстващи представители гласуваха „за” предложения текст, без „против” и без
„въздържали се”, с което беше изпълнено изискването на чл. 198в, ал.9 от Закона за
водите /ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г. / и предложението за решение стана решение
по трета точка от дневния ред на заседанието..
По точка четвърта от дневния ред: „Приемане на решение за принципно
съгласие, активите – ВиК системи и съоръжения, намиращи се на територията на с.
Топчий, с. Просторно, с. Равно и с. Каменово, включени в списъците по
Приложение 1 на окончателните протоколи за разпределението на собствеността на
община Ветово, да бъдат предоставени както следва: тези на с. Топчий и с.
Просторно – на община Разград, област Разград и тези на с. Равно и с. Каменово –
на община Кубрат, област Разград, като „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Русе ги отпише от счетоводния си баланс.”
Г-н Бурджиев посочи, че една от основните задачи на Асоциацията е
извършване на необходимите и предвидените в Закона за водите и договора между
Асоциацията по ВиК – Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе
дейности и процедури по предоставяне на оператора за стопанисване, поддържане
и експлоатация на всички активи – ВиК системи и съоръжения, намиращи се на
територията на общините, членове на Асоциацията по ВиК – Русе и отписване от
списъците по Приложение 1 от договора на активи – ВиК системи и съоръжения,
които са на територията на населени места, които не са в състава на някоя от
общините, членове на Асоциацията по ВиК – Русе.
В тази връзка и предвид наличието в списъка с активите – ВиК системи и
съоръжения по Приложение 1 на община Ветово на активи, намиращи се на
територията на с. Топчий, с. Просторно, с. Равно и с. Каменово в дневния ред на
заседанието е включено гласуването на предложение за решение за принципно
съгласие горните активи да бъдат предоставени на община Разград / тези на с.
Топчий и с. Просторно / и на община Кубрат / тези на с. Равно и с. Каменово /.
Като основание за това е посочено обстоятелството, че с Указ №
111/11.04.2003 година на Президента на Република България за утвърждаване на
нови граници на общини в област Русе и област Разград /Обн., ДВ, бр. 36 от
18.04.2003 г./ тези населени места са извадени от състава на община Ветово и са
включени съответно: с. Топчий и с. Просторно - в състава на община Разград, и с.
Равно и с. Каменово – в състава на община Кубрат. Този факт води до
необходимостта активите на тези четири населени места да бъдат включени в
баланса на съответните общини, които от своя страна, като членове на съответната
Асоциация по ВиК да ги предоставят на оператора на обособената територия.
Г-н Бурджиев обобщи, че на посоченото формално основание и в
изпълнение на изискването на Закона за водите по отношение на формиране на
обособените територии, счита за необходимо да се приеме решение за принципно
съгласие за предоставяне на посочените по-горе активи на община Разград и
община Кубрат, при условията и при прилагане на предвидените процедури и
изисквания.
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Председателят даде думата за мнения и съображения, предвид решенията на
общинските съвети.
Изказвания не бяха направени, при което председателстващият предложи на
гласуване следното предложение на решение по четвърта точка от дневния ред:
„Членовете на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД – Русе приемат решение за принципно съгласие, активите –
ВиК системи и съоръжения, намиращи се на територията на с. Топчий, с.
Просторно, с. Равно и с. Каменово, включени в списъците по Приложение 1 на
окончателните протоколи за разпределението на собствеността на община Ветово,
да бъдат предоставени както следва: тези на с. Топчий и с. Просторно – на община
Разград, област Разград и тези на с. Равно и с. Каменово – на община Кубрат,
област Разград, като „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе ги отпише от
счетоводния си баланс.“
Други предложения не бяха направени, а при проведеното гласуване
представителите на общините гласуваха „за” предложения текст, а представителят
на държавата гласува „против”, предвид липсата на мандат от страна на Министъра
на регионалното развитие и благоустройството, при което не можа да се постигне
изискваното от чл.198в, ал.9 от Закона за водите /ДВ, бр.58 от 16.07.2015 г. /
мнозинство за приемане на предложеното решение, като същото не беше прието, а
се взе решение със следното съдържание по точка четвърта от дневния ред:
„Членовете на общото събрание не приемат предложения проект за решение
по точка четвърта от дневния ред.”
След така взетото решение г-н Бурджиев поясни, че резултатът от
гласуването, макар и непотвърдил предлаганото решение за принципно съгласие,
по никакъв начин не променя и не отлага във времето извършването на действията,
необходими за постигане на поставената цел – изброените по-горе активи,
публична общинска собственост да бъдат включени в баланса на общините, на
чиято територия се намират, а именно – община Разград и община Кубрат, като
операторът „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе се освободи от
задълженията си да обслужва тези системи и съоръжения.
В тази връзка председателят информира, че в началото на месец февруари
2016 година е провел среща с Директора и експерти на Дирекция „Водоснабдяване
и канализация” при Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, заедно с Областния управител на област Разград. Тази среща е
имала за цел да подпомогне колегите от област Разград, където община Разград се
обслужва от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, а община Кубрат - от
„Меден кладенец” ООД, гр. Кубрат, а Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав”
ЕООД – Разград още не е сключила договора с оператора, а община Кубрат не е
член на АВиК – Разград.
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При тези обстоятелства експертите от МРРБ са препоръчали процедурата по
прехвърляне на активите, предмет на решението по точка пета от настоящия
дневен ред да се случи след сключване на договора между АВиК – Разград и
„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, като се очаква община Кубрат да се
присъедини към другите членове на АВиК - Разград.
Този подход за решаване на въпроса е мотивиран и от чисто технологичен
аспект и е продиктуван от необходимостта обслужването на ВиК системите и
съоръженията на четирите населени места, посочени по- горе да се извършва от
един оператор поради свързаността на водопреносната мрежа и спецификата във
функционирането й.
Всичко това и предвижданата процедура са довели до преценката, че към
този момент не е необходимо решение за принципно съгласие на членовете на
общото събрание, а след провеждане на заседанията общото събрание на на АВиК
– Разград по включване на община Кубрат и последващо сключване на договора с
оператора „Водоснабдяване Дунав” ЕООД, гр. Разград ще се извърши и
прехвърлянето на всички ВиК системи и съоръжения, намиращи се на територията
на с. Топчий, с Просторно, с . Равно и с. Каменово.
Г-н Бурджиев обобщи, че предвид гореизложените факти, не е получил
мандат като представител на държавата да гласувам със „за” по предложения
проект за решение по точка четвърта от дневния ред.
Работата на заседанието продължи с пета точка от дневния ред:
„Информация относно писмо изх. № 09-01-261/19.06.2015 година на община Русе и
писмо изх. №15-00-27/04.08.2015 година на община Борово с искане за
предоставяне на ВиК системи и съоръжения на територията на с. Тетово и селата
Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф за стопанисване, поддържане и
експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе и предстоящите
задачи за Асоциацията по ВиК – Русе през 2016 година.”
Председателят даде думата на Главния секретар на АВиК – Русе – г-н
Валентин Колев, който запозна присъстващите с предстоящите задачи на
Асоциацията по ВиК и действията на Асоциацията по направените в посочените
по-горе писма искания от общините Русе и Борово.
Г-н Колев припомни, че информацията е била предоставена на Общините с
писмо изх. № ВиК-01-5/27.01.2016 година, след което обърна внимание на двата
основни въпроса в нея - получени писма от община Русе и община Борово с
искания по отношение на ВиК системи и съоръжения и предстоящите задачи на
Асоциацията.
По първия въпрос Главният секретар поясни, че в деловодството на
асоциацията са получени две писма - на община Русе с изх. № 09-01261/19.06.2015 година и на община Борово с изх. № 15-00-27/04.08.2015 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
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отправено искане да се стартира процедурата по предаване на ВиК системите и
съоръженията на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе.
Във връзка с горното Главният секретар обясни, че още през лятото на 2015
година „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе започнало действия по
обслужване на водопроводната и канализационна мрежа на с. Тетово, като са били
извършени редица ремонти по отстраняване на течове и прием на водомерните
съоръжения.
Припомнено беше, че 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 списък с активите – ВиК
съоръжения и системи, намиращи се на територията на съответните общини.
Извършената проверка е установила, 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 е влязъл в сила от 01.01.2016 година,
активите – ВиК системи и съоръжения, намиращи се територията на с. Тетово са
предоставени 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 е установила, 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, г-н Колев изрази намерението в кратък
срок община Русе и община Борово да получат писмен отговор относно
поставените искания в своите писма.
По втория въпрос - за предстоящата задачи в краткосрочен и подългосрочен период пред служителите на Асоциацията, Главният секретар обясни,
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че служителите съсредоточват усилия за изпълнение на 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, като беше отбелязано, че това може да се осъществи само с
активното съдействие на администрацията на общините и последващите решения
на общинските съвети.
Отбелязано беше, че 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
и, че първото наше действие при решаването на този проблем е поставянето му в
дневния ред на настоящото заседание на точка четвърта, 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.
Г-н Колев каза, че няма да коментира разбирането, начина и подхода на
експертите от МРРБ за решаване на проблема, довели до липсата на мандат и
неприемането на проекта за решение по точка четвърта от дневния редно, но е
убеден, че с общи усилия ще се стигне до желания резултат, като беше обърнато
внимание на зависимостта ни от това, колко бързо ще се решат проблемите в
област Разград, където в момента има четири оператора и две асоциации.
Отбелязано беше, 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.
Напомнено беше, че 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.
Посочено беше също така ,че 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
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текстовете на чл.4.4б и чл.4.4.г от подписания между Асоциацията и Оператора
договор.
В заключение Главният секретар увери присъстващите представители на
общините, 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.
Председателстващият даде думата за коментари, мнения и съображения по
изнесената информация.
Изказвания не бяха направени, при което председателстващият предложи на
гласуване следното предложение на решение по пета точка от дневния ред:
„Членовете на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД – Русе приемат за сведение предоставената информация за
предстоящите задачи пред Асоциацията по ВиК – Русе и процедурите по
направените искания в писма на община Русе и община Борово.”
Други предложения не бяха направени, а при проведеното гласуване всички
присъстващи представители гласуваха „за” предложения текст, без „против” и без
„въздържали се”, с което беше изпълнено изискването на чл. 198в, ал.9 от Закона за
водите /ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г. / и предложението за решение стана решение
по пета точка от дневния ред на заседанието.

Заседанието продължи с шеста точка от дневния ред:” Приемане на годишния
финансов отчет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация – Русе за 2015
година.”
Г-н Бурджиев посочи, че приемането от общото събрание на годишния
финансов отчет на Асоциацията се изисква от текста на чл. 198в,ал.4 от Закона за
водите ,чл.28,ал.4 от ПОДАВиК, във връзка с чл.38 от Закона за счетоводството, и
че годишният финансов отчет е изпратен на общините като приложение към
писмо с № ВиК-01-5/03.02./2016 година.
Председателят напомни, че годишният финансов отчет по своето съдържание
представлява конкретизация на посочените в отчета за изпълнение на бюджета
параметри на приходната и разходната му част.
Предвид обстоятелството, че администрацията на общините и общинските
съвети са имали възможност да се запознаят с годишния финансов отчет,
Председателят обяви, че няма да коментира цифрите в него.
Председателстващият даде думата за изказване на мнения и съображения,
предвид решенията на общинските съвети.
Изказвания не бяха направени, при което председателстващият предложи на
гласуване следното предложение на решение по шеста точка от дневния ред:
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„Членовете на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД – Русе приемат годишния финансов отчет на Асоциацията по
ВиК – Русе за 2015 година.”
Други предложения не бяха направени, а при проведеното гласуване всички
присъстващи представители гласуваха със „за” предложения текст, без „против” и
без „въздържали се”, с което беше изпълнено изискването на чл. 198в, ал.9 от
Закона за водите /ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г. / и предложението за решение стана
решение по шеста точка от дневния ред на заседанието.
По точка седма от дневния ред: „Други” ,
Г-н Бурджиев даде думата за въпроси, мнения и коментари извън темите от
дневния ред.
Предвид обстоятелствата, че не се направиха изказвания, не се поставиха
допълнителни теми за разискване и поради изчерпване на въпросите от дневния му
ред, г-н Бурджиев закри заседанието, като благодаря на всички, участвали в
подготовката и провеждането му.
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