АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА
ОТ ВиК ООД - РУСЕ

ПРОТОКОЛ
№ 1
От редовно 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 11.03.2015 г. от 11.00 часа в зала 1 на
Областна администрация - Русе.
Днес, 11.03.2015 г. от 11.00 ч. в зала 1 на Областна администрация - Русе се проведе
редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе.
Съгласно изискването на ПОДАВиК, чрез регистрация в присъствения списък беше
извършена проверка за наличието на необходимия кворум за провеждане на заседанието.
Според присъствения лист, който е неразделна част от настоящия протокол, на
заседанието присъстваха:
1. Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и председател на
Асоциацията по ВиК - Русе
2. Георги Георгиев - кмет на Община Борово
3. Димитрина Цветкова - заместник-кмет на Община Бяла
4. Георги Георгиев - кмет на община Ветово
5. Георги Миланов- кмет на община Иваново
6. Димитър Наков - заместник-кмет на Община Русе
7. Георги Големански - кмет на Община Сливо поле
8. Цветомир Петров - заместник-кмет на Община Ценово.
При извършената проверка за наличието на мандат се установи следното:
- Димитринка Цветкова представлява община Бяла съгласно Решение №26 по
Протокол №3/27.02.2015 г. на общински съвет - Бяла, като има 3,72% участие в
разпределението на гласовете.
- Георги Георгиев представлява община Ветово съгласно Решение №656 по
Протокола от заседанието на 20.02.2015 г. на общински съвет - Ветово, като има
3,44% участие в разпределението на гласовете.
- Димитър Наков представлява община Русе съгласно Решение №1328 по
протокол №47/26.02.2015 г. на общински съвет - Русе, като има 46,3% участие в
разпределението на гласовете.
- Георги Големански представлява община Сливо поле съгласно Решение №480 по
Протокол №45/12.02.2015 година на общински съвет - Сливо поле, като има
3,00% участие в разпределението на гласовете.
- Цветомир Петров представлява община Ценово съгласно Решение №421 по
Протокол №57/27.02.2015 г. на общински съвет - Ценово, като има 1,64% участие
в разпределението на гласовете.
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Установи се отсъствието на кмета или друг представител на община Две могили,
чието процентно участие при разпределението на гласовете е 2,61%.
Установи се също така, че двама от присъстващите на заседанието - кметът на община
Борово - Георги Георгиев и кметът на община Иваново - Георги Миланов не притежават
мандат - обстоятелство, което ги лишава от право на глас при приемане на проекта за
дневен ред и решенията на общото събрание по отделните точки. Посочените по-горе
общини, чиито представители присъстват, но нямат мандат, притежават следното
процентно участие съгласно разпределението на гласовете:
- община Борово - 1,69%
- община Иваново - 2,6%
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 общини, които заедно са носители на 93,1% от гласовете.Г-н
Бурджиев посочи, че този цифров израз на присъстващите е по-голям от изискуемия
минимум от 75%, което позволява провеждането на заседанието и го обяви за открито.
Председателстващият информира членовете на Асоциацията, че с Решение №РД-0214-319/05.03.2015г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и
Пълномощно №08-00-843/09.03.2015г. 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, като напомни, че заседанието на Общото събрание е
открито за представители на средствата за масова информация, юридически лица с
нестопанска цел и обществеността.
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.
Г-н Бурджиев напомни, че решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от
¾ (три четвърти) от всички гласове (чл.198в, ал.9 от Закона за водите) и пожела
ползотворна работа.
Представен беше проекта на дневен ред, изпратен на членовете на Асоциацията като
приложение към изпратените покани с писмо с изх. № 15-00-12/11.02.2015
година.Напомнено беше, че посочените документи и материалите към тях 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 в
следния му вид:
1. Обсъждане и приемане на проекта за бюджет на Асоциацията по ВиК за
обособената територия, обслужвана от ВиК ООД - Русе за 2015 година.
Докладва: Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и Председател
на Асоциация по ВиК - Русе
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2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК за
обособената територия, обслужвана от ВиК ООД - Русе за 2014 година.
Докладва: Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и Председател
на Асоциация по ВиК - Русе
3. Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК за обособената
територия, обслужвана от ВиК ООД - Русе за 2014 година.
Докладва:Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и Председател на
Асоциация по ВиК - Русе
4. Вземане на решение по чл.34, ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация на Общото събрание за
принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и за предоставяне на ВиК
услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор - „ ВиК
ООД - Русе” на водоснабдителната и канализационната система в обособената
територия на АВиК - Русе, по реда на чл.198п, ал.1, предложение първо от Закона за
водите.
Докладва: Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК - Русе
5. Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация на дълготрайни материални активи - подобект ІІІ
„Главен профил“ ІІ - Колектор „Чародейка“, част от проект „Рехабилитация и
разширяване на канализационната мрежа - гр.Русе - Лот 2“ (Лот 2) по ИСПА мярка:
2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект - гр.Русе“, на основание приемопредавателен протокол от 27.06.2014г., за предаване на дълготрайни материални
активи от Министерство на регионалното развитие в качеството си на Възложител на
Община Русе в качеството си на Бенефициент.
Докладва: Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК - Русе
6. Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация на дълготрайни материални активи - изграденото
удължение на уличен водопровод от УПИ ХІІ - 998, кв.10 по регулационния план на
село Ценово на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе.
Докладва: Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК - Русе
7. Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация на дълготрайни материални активи - водоснабдителната
мрежа на територията на село Тетово и съоръженията към нея на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД - Русе.
Докладва: Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК - Русе
8. Разни.
Докладват: Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе
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След прочитане на проекта, възползвайки се от възможността на чл.11, ал.4 от
ПОДАВиК, председателят предложи промяна в проекта, при която, без да се променя
съдържанието им, да се разменят местата на точка едно и точка две.Той мотивира това
предложение с хронологичността и свързаността на двете теми от проекта, а така също с
възможността за повече яснота по формирането на бюджета за 2015 година.
Предложението, да бъдат променени местата на т.1 и т.2 в проекта, беше подложено
на гласуване и беше прието с гласовете на всички представители на общините с право на
глас.С тази си промяна проектът беше гласуван и приет за дневен ред на заседанието с
гласовете на всички с право на глас в следния вид:
1. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК за
обособената територия, обслужвана от ВиК ООД - Русе за 2014 година.
Докладва:Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и Председател
на Асоциация по ВиК - Русе
2. Обсъждане и приемане на проекта за бюджет на Асоциацията по ВиК за
обособената територия, обслужвана от ВиК ООД - Русе за 2015 година.
Докладва:Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и Председател на
Асоциация по ВиК - Русе
3. Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК за обособената
територия, обслужвана от ВиК ООД - Русе за 2014 година.
Докладва:Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и Председател на
Асоциация по ВиК - Русе
4. Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация на Общото събрание за
принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и за предоставяне на ВиК
услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор - „ ВиК
ООД - Русе” на водоснабдителната и канализационната система в обособената
територия на АВиК - Русе, по реда на чл.198п, ал.1, предложение първо от Закона за
водите.
Докладва:Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК - Русе
5. Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация на дълготрайни материални активи - подобект ІІІ
„Главен профил“ ІІ - Колектор „Чародейка“, част от проект „Рехабилитация и
разширяване на канализационната мрежа - гр.Русе - Лот 2“ (Лот 2) по ИСПА мярка:
2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект - гр.Русе“, на основание приемопредавателен протокол от 27.06.2014 г., за предаване на дълготрайни материални
активи от Министерство на регионалното развитие в качеството си на Възложител на
Община Русе в качеството си на Бенефициент.
Докладва:Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК - Русе
6. Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация на дълготрайни материални активи - изграденото
удължение на уличен водопровод от УПИ ХІІ - 998, кв.10 по регулационния план на
село Ценово на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе.
Докладва:Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК - Русе
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7. Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация на дълготрайни материални активи - водоснабдителната
мрежа на територията на село Тетово и съоръженията към нея на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД - Русе.
Докладва:Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК - Русе
8. Разни.
Докладват:Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе.
По първа точка от дневния ред: „Обсъждане и приемане на отчета за
изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от ВиК ООД - Русе за 2014г.”,
Г-н Бурджиев напомни, че бюджетът е бил структуриран с оглед обезпечаване на
нормалната работа на асоциацията през последните два месеца на 2014 година.
Според отчета, към 31.12.2014 година бюджетът е имал в приходната си част само
вноската на държавата от 2000,00 лева.Не са извършвани разходи за персонал.Направените
разходи са в размер на 793,78 лева - за закупуване на два счетоводни софтуерни продукта и
откриване на банкова сметка.
Изяснено беше, че неизразходваните средства от вноската на държавата и внесените
по-късно /след 31.12.2014 г. /вноски от другите членове на Асоциацията са включени като
допълнителна част към проекта за бюджет за 2015 година.
С гласуване „за” от всички с право на глас членове на асоциацията беше прието
следното решение по т.1:членовете на Общото събрание приемат отчета за изпълнение на
бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД Русе за 2014 година.
По втора точка от дневния ред: „Обсъждане и приемане проект на бюджета на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД - Русе за
2015 г”.,
Г-н Бурджиев представи проекта на бюджет за 2015 г., като посочи, че същият е
съставен съгласно чл.20, ал.1 и ал.2 от Правилника и указания на МРРБ, дадени с писмо
изх. №91-00-8/23.01.2015 година за планиране на годишните разходи, необходими за
нормалното осъществяване на функциите на асоциацията.С цитираното писмо е определен
и размера на вноската на държавата, който е 10 000,00 лева.
Предвид механизма за формиране на приходната част на бюджета вноските на
общините следва общо да са в размер на 18 570,00 лева, разпределени според процентното
им участие в Асоциацията по ВиК.
Председателят напомни, че според заявеното при обсъждането на т.1,
неизразходваните средства от бюджета за 2014 година ще бъдат като допълнителен ресурс
в приходната част на бюджета за 2015 година, като техния размер е посочен в отчета по т.1.
По този начин общият размер на приходната част се предвижда да бъде 32 284,00лева.
Г-н Бурджиев напомни, съгласно чл.19, ал.3 от Правилника, вноските от членовете
на асоциацията се внасят не по-късно от 2 /два/ месеца от приемане на бюджета.
Предвидените разходи са за материали и консумативи, външни услуги,
командировки, разходи за персонал и застраховки.Във връзка с разходите беше обърнато
особено внимание на обстоятелството, че една значителна сума от разходната му част е
предвидена за издръжка на персонала на асоциацията.
На присъстващите беше обяснено, че в изпълнение на изискванията на Правилника,
на трудови договори като служители на АВиК - Русе са били назначени г-н Валентин Колев
за главен секретар и г-н П. Петров - за експерт по ВиК, като са спазени посочените в
Правилника условия / юрист с придобита правоспособност за главен секретар и инженер с
ВиК специалност за ВиК експерт/.
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Към момента не е назначен служител на длъжността счетоводител, като тази дейност
се извършва на граждански договор от служител на Областна администрация - Русе - г-жа
Ивелина Пенчева.
При направената преценка за възможностите на разходната част на бюджета се
предлага общата сума за заплати и осигуровки на персонала да е 21 300,00 лева, като в
таблицата е видно и разпределението по длъжности.Тук г-н Бурджиев сподели, че
заплатите на двамата назначени служители са малко по-високи от минималната заплата/540
лева за главния секретар и 450 лева за ВиК експерта/, а размера на възнаграждението по
гражданския договор на счетоводителя е 170 лева.
По-нататък г-н Бурджиев запозна присъстващите с обстоятелството, че преходните
и заключителни разпоредби на Правилника предвиждат до 08.08.2015 година
горепосочените длъжности да бъдат заети след провеждане на конкурс, като за целта следва
да бъде обявен и проведен такъв при спазване на процедурите по Кодекса на труда.Той
поясни също така, че посочените по-горе три длъжности са задължителни, като е дадена
възможност при необходимост да бъдат назначени и още двама служители.
Във връзка с това г-н Бурджиев сподели тревогата си, че при обявяването на конкурс
може и да не се намерят кандидати за работа в Асоциацията при тези условия.Посочено
беше, че за издръжка, включваща материали, консумативи, външни услуги, командировки,
наеми и други са предвидени общо 7 270,00 лева.
Председателят даде думата за коментари, съображения или забележки към така
представения и обяснен бюджет, но такива не бяха направени.
За гласуване беше предложен следния проект за решение:членовете на общото
събрание приемат за изпълнение предложения бюджет на АВиК - Русе за 2015 година.
Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с гласовете
„за” на всички членове на общото събрание с мандат за заседанието горния текст беше
приет за решение по точка втора.
По трета точка от дневния ред : „Приемане на отчета за дейността на АВиК Русе за 2014 година”,
Г-н Бурджиев обясни, че в изпълнение на изискванията на чл.46, ал.1, т.12 от
ПОДАВиК главният секретар е изготвил проекта за отчет за дейността на АВиК - Русе за
2014 година.В изпълнение на чл.16, ал.3 от ПОДАВиК , Председателят на АВиК - Русе е
утвърдил проекта и е представил отчета на членовете на асоциацията и Министъра на
регионалното развитие.
Г-н Бурджиев поясни, че ще бъде кратък по отношение на отчета, тъй като всички
разполагат с документа.Той посочи само, че служителите от Областната администрация,
които са били ангажирани с тези проблеми, са изпълнили в пълен обем указанията на МРРБ
и произтичащите от ПОДАВиК задачи, като са създали организация за провеждането на две
заседания на асоциацията и други текущи дейности.
По отчета не бяха направени коментари и беше предложен следния текст за проект
за решение:членовете на общото събрание приемат отчета за дейността на АВиК за
обособената територия обслужвана от ВиК ООД - Русе за 2014 година.
При проведеното гласуване всички членове на асоциацията с мандат за заседанието
гласуваха „за” приемане на горния текст за решение по точка трета.
По четвърта точка от дневния ред: „Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация на Общото събрание за принципно съгласие за сключване на договор за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията,
както и за предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със
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съществуващия ВиК оператор - „ ВиК ООД - Русе” на водоснабдителната и
канализационната система в обособената територия на АВиК - Русе, по реда на
чл.198п, ал.1, предложение първо от Закона за водите”,
Г-н Бурджиев посочи, че същата е включена в дневния ред във връзка с указания на
МРРБ, изпратени с писмо, заведено в Областна администрация - Русе с № 15-00-12 # 97/ от
15.01.2015 година, и че такова принципно съгласие на Общото събрание е необходимо за
подготовката на договорите, които ще бъдат сключени между АВиК и оператора.
Изяснено беше, че към момента с участието на външни консултанти се разработват
типови договори, които след съответното разглеждане, обсъждане и съгласуване с
асоциациите и операторите ще бъдат индивидуализирани за съответните обособени
територии.
За тази цел е необходимо изключително коректно да се приключи процеса на
уточняване на системите и съоръженията, описани в предоставените от МРРБ проекти на
протоколи за разпределение на собствеността.
След така направените разяснения и липсата на коментари по тях,
председателстващият предложи следния проект за решение по точка четвърта:членовете на
Общото събрание дават своето принципно съгласие за сключване на договор за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и за
предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК
оператор - „ВиК ООД” - Русе на водоснабдителната и канализационната система в
обособената територия на АВиК - Русе, по реда на чл.198п, ал.1, предложение първо от
Закона за водите.
Горното предложение беше прието за решение по точка четвърта, като „за”
гласуваха всички присъстващи членове на асоциацията с мандат за заседанието.
След гласуването кратко изказване направи управителя на” ВиК - ООД” - Русе, д-р
инж. Савов.Той благодари на представителите на членовете на асоциацията за оказаното
доверие към ръководеното от него дружество и изказа задоволство от съвместната работа с
общините по отстраняване на констатираните неточности в проектите на протоколите за
разпределението. Като подчерта важността на този процес, г-н Савов увери присъстващите,
че дружеството ще работи за повишаване качеството на предоставяните услуги.
Предвид съдържанието на следващите т.5, т.6 и т.7 от дневния ред г-н Бурджиев
даде думата на главния секретар на АВиК - Русе, г-н Валентин Колев, който обясни, че т.5,
т.6 и т.7, със съответното си съдържание са включени в дневния ред на заседанието поради
наличието на искания от община Русе и община Ценово.
Главният секретар поясни, че такова искане е имало и от община Иваново, но по
него е водена кореспонденция и общината е подробно уведомена в писмен вид от МРРБ за
процедурата по §9 ПЗР от Закона за водите, при спазването на която, с подписването на
договора между АВиК - Русе и оператора”ВиК ООД” - Русе, системите и съоръженията на
с.Сваленик и с.Церовец ще бъдат обслужвани от „ВиК ООД” - Русе.
По исканията на община Русе и на община Ценово не е вземано отношение, поради
което, и след съгласуване с МРРБ, техните искания са включени в дневния ред, независимо
от обстоятелството, че при тях също ще се следва процедурата на §9 от ПЗР от Закона за
водите, тъй като дискутираните в исканията обекти са включени в списъците, които
общините са изпратили в МРРБ.
Г-н Колев съобщи на присъстващите, че община Сливо поле също е направила
необходимото, следвайки процедурата на §9, включвайки активите на с.Черешово в
списъците до МРРБ и че това е потвърдено след разговори със съответното длъжностно
лице и с кмета на общината г-н Големански.
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По пета точка от дневния ред: „Приемане на решение за възлагане на
дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на дълготрайни
материални активи - подобект ІІІ „Главен профил“ ІІ - Колектор „Чародейка“, част
от проект „Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа - гр.Русе - Лот
2“ (Лот 2) по ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект - гр.Русе“,
на основание приемо-предавателен протокол от 27.06.2014г., за предаване на
дълготрайни материални активи от Министерство на регионалното развитие в
качеството си на Възложител на Община Русе в качеството си на Бенефициент”,
Г-н Бурджиев обясни, че към материалите за заседанието се намира писмо с
изх.№09-01-197/15.07.2014 година на община Русе с приложено към него Решение на
Общински съвет - Русе с №1043, прието с протокол №39/19.06.2014 година, с което се дава
съгласие описания по горе обект да бъде предоставен за възлагане на дейностите по
стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК ООД” - Русе, при условията на чл.198в,
ал.4 от Закона за водите.
След като не бяха направени забележки или коментари по казаното
председателстващият предложи по точка пета да бъде гласуван следния проект за текст на
решение:членовете на Общото събрание приемат дейностите по стопанисване, поддържане
и експлоатация на подобект ІІІ „Главен профил“ ІІ - Колектор „Чародейка“, част от проект
„Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа - гр.Русе - Лот 2“ (Лот 2) по
ИСПА мярка:2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект - гр.Русе“, на основание
приемо-предавателен протокол от 27.06.2014 г., за предаване на дълготрайни материални
активи от Министерство на регионалното развитие в качеството си на Възложител на
Община Русе в качеството й на Бенефициент, да се възложат на „ВиК ООД” - Русе, при
изискванията на чл.198в, ал.4 от Закона за водите.
При проведеното гласуване на така предложения текст за решение със „за” гласуваха
всички с право на глас членове на асоциацията.
По шеста точка от дневния ред: „Приемане на решение за възлагане на
дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на дълготрайни
материални активи - изграденото удължение на уличен водопровод от УПИ ХІІ - 998,
кв.10 по регулационния план на село Ценово на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе”,
Г-н Бурджиев обясни, че към материалите за заседанието се намира писмо с изх.
№1533/05.09.2014 година на община Ценово, с приложено препис-извлечение на Решение
№362 по Протокол №46/29.07.2014г. на Общински съвет - Ценово и че то съдържа
искането, отразено в т.6.
Не бяха направени коментари или забележки, поради което председателстващият
предложи на гласуване следния проект за решение по точка шеста:членовете на Общото
събрание приемат дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на
изграденото удължение на уличен водопровод от УПИ ХІІ - 998, кв.10 по регулационния
план на с.Ценово да бъдат възложени на „ ВиК ООД” - Русе, при условията и изискванията
на чл.198в, ал.4 от Закона за водите.
Всички присъстващи с право на глас членове на асоциацията гласуваха „за”, с
което предложения текст беше приет като решение по точка шеста.
По седма точка от дневния ред: „Приемане на решение за възлагане на
дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на дълготрайни
материални активи - водоснабдителната мрежа на територията на село Тетово и
съоръженията към нея на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе”,
Г-н Бурджиев поясни, че към материалите за заседанието се намира писмо с изх. №
09-01-15/13.01.2015г. на община Русе, с приложени множество материали, мотивиращи
искането за съответно решение от Общото събрание.
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Г-н Бурджиев допълни, че община Русе е имала основания да бъде направено
искане с такъв характер и то да бъде гласувано на заседанието, а именно:
- по силата на Указ №164 от 2001 година с.Тетово е включено в границите на
община Русе, а община Русе е член на АВиК - Русе.
- системите и съоръженията на с.Тетово са заведени в инвентарната книга на
община Русе още през 2008 г.
- системите и съоръженията на с.Тетово не са включени в списъка с активите
на „ВиК - Меден рудник” ЕООД - гр.Кубрат, изготвен в изпълнение на § 9 от
ПЗР на Закона за водите.
- системите и съоръженията на с.Тетово са включени в списъка с активите на
община Русе, изготвен в изпълнение на § 9 от ПЗР на Закона за водите.
След направеното пояснение председателстващият предложи на гласуване следния
текст за решение по точка седма:членовете на Общото събрание приемат дейностите по
стопанисване, поддържане и експлоатация на системите и съоръженията от водопроводната
и канализационната система на с.Тетово, община Русе, да бъдат възложени на „ВиК ООД” Русе при условията и изискванията на чл.198в, ал.4 от Закона за водите.
При проведеното гласуване всички представители с мандат за заседанието
гласуваха” за”, с което предложения текст беше приет за решение по точка седма.
По осма точка от дневния ред: „Разни” - присъстващите представители на
общините не направиха изказвания, при което председателстващият благодари на всички за
участието в заседанието, след което го обяви за закрито поради изчерпване на дневния ред.

Председател на / П /
АВиК – Русе:
/Ст. Бурджиев/
Преброител: / П /
/П. Петров/
Изготвил протокола: / П /
/В. Колев/
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