ГОДИШЕН

ОТЧЕТ

за дейността на асоциацията по водоснабдяване и канализация
за обособената територия , обслужвана от ВиК - Русе за
2014 година

През 2014 година асоциацията по ВиК за обособената територия – Русе е провеждалаНа дейности, насочени към организационното, материално-теническото и ресурсно доизграждане на същата.
През годината с горепосочените дейности се е занимавала основно г-жа Диляна
Кирова,главен експерт в отдел АККР, като е била подпомагана при необходимост от г-жа Ганка Русева, г-жа Велина Кьосева и други служители от Областна администрация – Русе.
През периода са подготвени и проведени две заседания на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК.
Първото е проведено на 31.03.2014 година, като по дневния му ред са приети
следните решения:
1. „ На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите Общото събрание приема да се сключи договор за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на придобитите от община Русе дълготрайни материални активи /водопроводна и канализационна мрежа в Индустриален парк Русе/, на” Водоснабдяване и канализация” ООД Русе,
при изпълнение изискванията на чл. 198ж, от Закона за водите и спазване на чл.198п, ал. 1 и
ал. 4 от Закона за водите”
2.”На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите Общото събрание съгласува бизнес плана за периоза до 31.12.2015 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД Русе.
Второто заседание е проведено на 12.12.2014 година и е приключило със следните решения:
1.”Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД , Русе до края на 2014 г. в размер на 5714 лв. / пет хиляди, седемстотин и четиринадесет лева/ с включени вноски от всички участници в Асоциацията, разпределени съобразно процентното съотношение на гласовете, съгласно чл. 21, ал. 1 във връзка с …4 от Правилника”
2.”Приема препоръчителните вноски на държавата и общините в бюджета на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, Русе за 2015 г.в раз-

мер на 28 570 лв. /двадесет и осем хиляди, петстотин и седемдесет лева/, разпредели съобразно процентното разпределение на гласовете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Правилника”.

През изтеклия период е работено и по други задачи:
1.приключване на описването и изготвянето на списъците на ВиК съоръженията и системите,
2.проведено е било обсъждане на щатното разписание за служителите на
асоциацията и
3.определени са подходящи работни помещения , където да бъде разположено очакваното офис оборудване, за да се осигурят нормални условия на служителите за работа.
Приемането и влизането в сила на Правилника за организацията и дейността
на асоциациите по водоснабдяване и канализация, изпълнението на указанията на министерството на регионалното развитие, намирането на решения на възникналите проблеми,приемането на първите /макар и крайно недостатъчни/ бюджети и всички други действия
са предпоставка за успешното приключване на подготовката за сключване на договора с ВиК
оператор.
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