АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ
Рег.№ ВиК-01-23/
08.08.2016 год.
ПРОТОКОЛ
№ 3
от извънредно 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 05.08.2016 г. от 11.00 часа в зала 1 на
Областна администрация - Русе.
Днес, 05.08.2016 г. от 11.00 ч. в зала 1 на Областна администрация - Русе се проведе
извънредното 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 всички
представители на общините, което прави заседанието редовно по смисъла на чл. 198в, ал. 7 от
Закона за водите / ДВ, бр. 58 от 16.07.2015 г./ .
Председателстващият напомни, че заседанието на Общото събрание е открито за
представители на средствата за масова информация и обществеността.
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. Евгени Димов - заместник-кмет на Община Бяла,
3. Валерия Борисова – заместник кмет на Община Борово
4. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово,
5. Красимира Русинова – заместник-кмет на община Две могили
6. Георги Миланов – кмет на Община Иваново,
7. Димитър Наков – заместник- кмет на Община Русе,
8. Михаил Чиликов – заместник- кмет на Община Сливо поле,
9. Цветомир Петров – заместник- кмет на Община Ценово,
като наличието на мандат произтича от:
- за държавата – г-н Стефко Бурджиев с Решение № РД-02-14-602/02.08.2016 г. на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството му е даден мандат да представлява
държавата на днешното заседание на Общото събрание, притежавайки 35% от всички гласове,
а от Министерството на околната среда и водите е получено пълномощно № 26-00945/04.08.2016 год.
За общините:
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г-жа Валерия Борисова – представлява Община Борово съгласно Решение №
144 по Протокол № 10 / 27.07.2016 г. на Общински съвет – Борово, като има 1,69 % участие в
разпределението на гласовете.
г-н Евгени Димов представлява община Бяла, съгласно Решение № 156 по
Протокол № 15 / 29.07.2016 г. на Общински съвет - Бяла, като има 3,72% участие в
разпределението на гласовете.
г-н Георги Георгиев представлява община Ветово, съгласно Решение № 192 по
Протокол № 15 / 29.07.2016 г. на Общински съвет – Ветово, като има 3,44 % участие в
разпределението на гласовете.
г-жа Красимира Русинова представлява община Две могили, съгласно Решение
№ 293 по Протокол № 13 / 15.07.2016 г. на Общински съвет Две могили, като има 2,61 %
участие в разпределението на гласовете.
г-н Георги Миланов представлява община Иваново, съгласно Решение 132 по
Протокол № 12 / 21.07.2016 г. на Общински съвет - Иваново, като има 2,6 % участие в
разпределението на гласовете.
г-н Димитър Наков представлява община Русе, съгласно Решение 287 по
Протокол № 12 / 19.07.2016 г. на Общински съвет - Русе, като има 46,3% участие в
разпределението на гласовете.
г-н Михаил Чиликов представлява община Сливо поле, съгласно Решение 134 по
Протокол № 12 / 28.07.2016 г. на Общински съвет - Сливо поле, като има 3,00% участие в
разпределението на гласовете.
г-н Цветомир Петров представлява община Ценово, съгласно Решение № 105
по Протокол № 17 / 27.07.2016 г. на Общински съвет - Ценово, като има 1,64 % участие в
разпределението на гласовете.
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:
финансовият експерт - г-жа Йорданка Радкова, а като гост - Управителят на „ВиК” ООД –
Русе - д-р, инж. Сава Савов, както и зам.-областния управител – г-н Валентин Колев и г-жа
Даринка Станчева, служител в Областна администрация - Русе.
Г-н Бурджиев напомни, 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 на членовете на Асоциацията.
В изпълнение на изискването и възможността на текста на чл. 12, ал. 8 от ПОДАВиК,
председателят предложи преброяването на днешното заседанието да бъде извършвано от
служителя на АВиК-Русе – финансовия експерт г-жа Йорданка Радкова. Предложението
беше прието с гласовете на представителя на държавата и на всички присъстващи
представители на общини, членове на АВиК-Русе.
Във връзка с чл. 15, ал. 1 от ПОДАВиК, председателят определи протоколирането на
заседанието да се извършва от г-жа Даринка Станчева, служител в Областна администрация Русе.
Напомнено беше, че дневния ред на заседанието е изпратен с писмо № ВиК-0123/04.07.2016 година на Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
Министерството на околната среда и водите и кметовете на общини, като материалите по
дневния ред на заседанието са били публикувани и 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:
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1. Приемане на решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/, за препоръчителната
вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2017 година в размер на 16 500
лева /Шестнадесет хиляди и петстотин лева/.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев, председател ва АВиК – Русе
2. Приемане на решение, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 и чл. 198м, ал. 2 от Закона за
водите, във връзка с чл. 6.4., буква „е” от Договора между Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД –
Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе, за съгласуване на Бизнес план за развитие
на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе като ВиК оператор за
регулаторния период 2017-2021 година.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе
3. Приемане на решение за активите – ВиК системи и съоръжения, намиращи се на
територията на с. Топчии, с Просторно, с Равно и с. Каменово, включени в списъците по
Приложение 1 на Договора сключен между АВиК-Русе и „В и К“ ООД-Русе, с окончателния
протокол за разпределяне на собствеността между държавата и община Ветово, които да бъдат
предоставени от община Ветово в собственост, както следва: тези на територията на с. Топчии на
стойност от 4399.48 лева и с. Просторно на стойност 5147,15 лева – в собственост на община
Разград, област Разград, а тези на територията на с. Равно на стойност 6109,73 лева и с. Каменово
на стойност 6596,76 лева – в собственост на община Кубрат, област Разград, като се изпълняват
изискванията на § 9 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите /ДВ, бр.103 от 2013 г./.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе
4. Други.
Председателят направи пояснение, че предвид присъствието на представители от
всички общини, членове на Асоциацията, може да се приложи възможността на чл. 11, ал. 4
от Правилника, според който, след изтичане на срока, посочен в чл. 11, ал. 2 от същия,
промени в дневния ред могат да се правят само с единодушното решение на всички членове
на Асоциацията. Бяха подканени участниците в заседанието с нови предложения за дневния
ред, но такива не постъпиха.
Беше проведено гласуване по така предложения проект за дневен ред. С гласовете на
всички присъстващи представители на членовете на асоциацията - 100 %, 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.
Заседанието започна работа по първа точка от дневния ред: „Приемане на решение, на
основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/, за препоръчителната вноска на държавата в
бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2017 година в размер на 16500 лева /Шестнадесет
хиляди и петстотин лева/.“
Имайки предвид решенията на общинските съвети, в изпълнение изискванията на чл.
20, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от Правилника, председателстващият подкани присъстващите да
изразят своите мнения и съображения по предложената актуализирана препоръчителна
вноска за 2017 год. от страна на държавата в размер на 16500 лева.
Г-н Бурджиев обяви на присъстващите, че приемането на решение за препоръчителния
размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията се определя от изискването на
чл. 20, ал. 3 от Правилника. Също така, че трябва да се има предвид, че препоръчителния
размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията е част от приходите, които
трябва да осигурят необходимите средства за планираните разходи.
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В рамките на определения срок в чл. 20, ал. 6 от Правилника, за първоначално
предвидените средства за разходи на Асоциацията по ВиК-Русе за 2017 год., само от
Община Русе са били направени предложения за корекция. Съгласно ал. 7 на същия текст,
след устни и писмени обсъждания с Община Русе, е бил предложен актуализирания проект.
В предложения за обсъждане актуализиран проект на бюджет за 2017 година е
предвидено Асоциацията по ВиК-Русе да разполага с 47 142,86 лева за извършване на
дейността си. Такъв е и размерът на приходната част, в който размер 35% е и размерът на
препоръчителната вноска от страна на държавата – от 16500 лева.
Други 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 АВиК – Русе, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/,
приемат решение препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията по ВиК - Русе за 2017 година да бъде от 16 500 лева /Шестнадесет хиляди и
петстотин лева/.“
Предложението беше гласувано със 100 % „за“, без гласове „против“ и без гласове
„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 решение, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 и чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите,
във връзка с чл. 6.4., буква „е” от Договора между Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”
ООД – Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе, за съгласуване на Бизнес план
за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе като ВиК оператор
за регулаторния период 2017-2021 година.“
Председателят на АВиК-Русе напомни, че със сключения Договор между Асоциацията
по ВиК-Русе и „В и К“ ООД – Русе е приет и Бизнес план на оператора за двугодишен
период - до 31.12.2015 г., след което е бил приет и едногодишен Бизнес план - до 31.12.2016
год., който е довел оператора до изпълнение на поставените задачи в процеса на максимално
бързо и качествено изпълнение на услугите към населението.
Г-н Бурджиев допълни още, че новия Бизнес план е изготвен от ВиК оператора в
изпълнение на чл.198м, ал. 1 от Закона за водите.
Беше казано и че изискването за съгласуване от Асоциацията по ВиК се съдържа в
текста на чл.198м, ал. 2, изр. първо от Закона за водите. Във второто изречение на посочения
текст е предвидена и възможност при наличие на несъответствия с инвестиционните
програми и генералните планове Асоциацията по ВиК да го върне за доработка с мотивирано
становище и указания.
Председателстващият поясни, че на основание чл.198м, ал. 3 от Закона за водите
бизнес плана следва да бъде одобрен по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги и с оглед на това е бил изпратен от „Водоснабдяване и
канализация” ООД - Русе на Комисията по енергийно и водно регулиране, на която ще бъде
предоставено и решението на настоящото общо събрание за съгласуване на Бизнес плана,
което ще бъде взето на настоящото заседание.
Новият Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ООД –Русе като ВиК оператор
обхваща вече един по-продължителен период - 2017-2021 год..
Председателстващият даде думата на Управителят на „Водоснабдяване и канализация”
ООД – Русе - д-р, инж. Сава Савов, който да сподели проблемни моменти по работата върху
Бизнес плана за 2017-2021 година.
Господин Савов запозна присъстващите с работата по Бизнес плана за периода 20172021 година, като увери, че той е съобразен с ангажиментите, които е поело дружеството със
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сключения с Асоциацията Договор. Беше обявено, че Бизнес плана съдържа договорираните
инвестиции за 38 400 хил. лева, от които през 2016 год. – 2 252 хил. лева; за 2017 година –
3 570 хил. лева; за 2018 год. – 3 580 хил. лева; за 2019 год. – 3 800 хил. лева; за 2020 год. –
3 800 хил. лева и за 2021 година – 3 097 хил. лева. Каза се още, че предстои разработването
от страна на оператора на проект по опазване на околната среда.
Ръководителят на ВиК оператора поясни, че цената на услугата „водоподаване“ е
минимално завишена, само с 0,21 лева за първата година, така също с минимално завишение
е и услугата „отвеждане на отпадните води“ с цена в момента 0,32 лева, докато за услугата
„пречистване на отпадните води“ завишение не е предвидено. При тези цени за едно
домакинство месечно разходите за ВиК услугите ще бъде със завишение от 0,60 лева, което е
едно от най-малките в страната.
Поради липса на други изказвания по втора точка от дневния ред, г-н Бурджиев
предложи за гласуване следния текст на предложение за решение:
„Членовете на Общото събрание на АВиК – Русе, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 и чл.
198м, ал. 2 от Закона за водите, във връзка с чл. 6.4., буква „е” от Договора между
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.
Русе, приемат решение за съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе като ВиК оператор за регулаторния период
2017-2021 година.“
Предложението беше гласувано със 100 % гласове „за“, без гласове „против“ и без
гласове „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 втора
точка от дневния ред на заседанието.
Председателстващият пристъпи към разглеждане на точка трета от дневния ред:
„Приемане на решение за активите – ВиК системи и съоръжения, намиращи се на територията
на с. Топчии, с Просторно, с Равно и с. Каменово, включени в списъците по Приложение 1 на
Договора сключен между АВиК-Русе и „В и К“ ООД-Русе, с окончателния протокол за
разпределяне на собствеността между държавата и община Ветово, които да бъдат предоставени
от община Ветово в собственост, както следва: тези на територията на с. Топчии на стойност от
4399.48 лева и с. Просторно на стойност 5147,15 лева – в собственост на община Разград, област
Разград, а тези на територията на с. Равно на стойност 6109,73 лева и с. Каменово на стойност
6596,76 лева – в собственост на община Кубрат, област Разград, като се изпълняват изискванията
на § 9 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите /ДВ, бр.103 от 2013 г./.“
Беше напомнено от г-н Бурджиев, че този въпрос е разглеждан на две предишни
заседания, /на25.02.2016 г. и на 11.05.2016 г./, но поради това, че не беше получен мандат от
страна на държавата в лицето на МРРБ, не беше прието от Общото събрание принципно съгласие
по въпроса.
Г-н Бурджиев припомни и за 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. Топчии 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.
Беше казано, 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
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отписване от списъците по Приложение 1 от договора на активи – ВиК системи и съоръжения,
който са на територията на населени места, които не са в състава на някоя от общините, членове
на Асоциацията по ВиК – Русе.
Председателстващият припомни и случаят със селата Сваленик и Церовец, където Община
Иваново, Област Русе трябва да приеме ВиК активи от Община Цар Калоян, Област Разград.
В тази връзка, господин Бурджиев обясни, че предвид наличието в списъка с активите –
ВиК системи и съоръжения по Приложение 1 на „ВиК“ ООД – Русе за община Ветово,
намиращи се на територията на с. Топчии, с. Просторно, с. Равно и с. Каменово в дневния ред на
заседанието е включено гласуването на предложение за решение активите на с. Топчии и с.
Просторно да бъдат предоставени на община Разград, обл. Разград и тези на с. Равно и с.
Каменово съответно на община Кубрат, обл. Разград, за обслужване от „Водоснабдяване „Дунав“
ЕООД – Разград, като ВиК оператор на обособената територия.
Председателстващият уведоми членовете на Общото събрание, че с писмо МРРБ е
пояснило, че предаването на активите – ВиК системи и съоръжения от Община Ветово, Област
Русе в собственост на Община Разград и Община Кубрат, Област Разград е възможно само след
решение на Общинските съвети на трите заинтересовани общини, като реда и процедурата по
предаването на активите за стопанисване, поддържане и експлоатация на съответния ВиК
оператор се извършва по реда описан в писмо на МРРБ с изх.№ 90-04-181/1/ от 10.05.2016 г.
Към момента има решение в тази насока на общински съвет гр. Ветово, с което членовете
на АВиК-Русе са запознати и по което има съответни решения на останалите общини, членове на
Асоциацията по ВиК-Русе.
Изискуемите решения на Община Разград и на Община Кубрат за съгласие за приемане на
активите, намиращи се на съответните техни територии за сега не са приемани.
Председателстващият поясни, че основната причина за липса на решения на посочените
по-горе две общини от Област Разград е тази, че те следва да се предхождат от изпълнението на
изискването за действието на един оператор на обособената територия. Към момента това не се е
случило в Област Разград, където дейностите на оператори се осъществяват от четири такива.
Последното заседание на АВиК- Разград е било проведено през м. юли 2016 г., но поради липса
на кворум не е било взето решение в посока консолидация на отделните ВиК оператори.
Думата поиска г-н Савов, като съобщи, че оператора в негово лице от десет години е искал
да получи от оператора, обслужващ територията на Област Разград, ВиК активите от
териториите на с. Сваленик и с. Церовец, Община Иваново, Област Русе. Но до настоящият
момент това не се е случило по вина на Област Разград и общините в него. Също така стои и
въпроса с активите на територията на Община Цар Калоян, Област Разград, които веднага могат
да бъдат описани в протокол и предадени на Община Иваново, Област Русе.
Г-н Бурджиев даде думата на представляващи общините - членове на асоциацията, за
мнения и съображения, предвид решенията на общинските съвети. Допълнителни изказвания не
се направиха, след което председателя на АВиК-Русе предложи за гласуване следния текст на
предложение за решение:
„Членовете на Общото събрание на АВиК – Русе, съобразявайки текста на чл. 4.4., буква „б“ от
Договора сключен между АВиК-Русе и „В и К“ ООД-Русе, приемат решение активите – ВиК
системи и съоръжения, намиращи се на територията на с. Топчии, с Просторно, с Равно и с.
Каменово, включени в списъците по Приложение 1 на Договора между АВиК-Русе и „В и К“
ООД-Русе, с окончателния протокол за разпределяне на собствеността между държавата и
общините, да бъдат предоставени от община Ветово, както следва: тези на територията на с.
Топчии и с. Просторно – в собственост на община Разград, област Разград, а тези на територията
на с. Равно и с. Каменово – в собственост на община Кубрат, област Разград, като се изпълняват
изискванията на § 9 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите /ДВ, бр.103 от 2013 г./.
Други предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване текста на
предложеното решение.
Предложението беше гласувано със 100 % „за“, без гласове „против“ и без гласове
„въздържали се“, с което беше изпълнено изискването на чл. 198 в, ал. 9 от Закона за водите /ДВ,
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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 не бяха направени предложения за разискване на
допълнителни въпроси.
Председателят на АВиК-Русе даде думата на всички присъстващи за изказвания мнения и
становища по разискваните теми.
Дадена беше думата отново на директора на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.
Русе д-р, инж. Сава Савов, който обяви, че жителите на Област Русе са едни от най-коректните
платци на ВиК услуги в страната – 95,6 %. При събиране на вземанията се ползвали от
дружеството всички методи, в т.ч. и прекъсване на водоподаването. Несъбираемостта за месец е в
рамките на 1 100 хил. лева, което е 5 % от общия оборот на фирмата и е един от най-малките
размери в страната. Събираемостта за Община Русе е в размер на 82-83 %, в т.ч. в ромските
квартали е 60-70 %, а в Община Ветово – 83-89 %. „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе
е правило многократно предложения на МТСП за подпомагане на социално слабите семейства,
същите хора попаднали в обхвата на помощите за ел.енергия, като разплащанията да се правят
директно между ВиК оператора и Министерството на труда и социалната политика /МТСП/. По
въпроса за сега има разбиране от различните институции, но решение за изпълнение все още
няма, последна дума има Министерството на финансите. Още веднъж беше подчертано, че
Русенци са коректни платци на ВиК услугите.
Думата поиска и г-н Георгиев, кмет на Община Ветово, като обясни, че проблемите между
Област Русе и Област Разград датират от преди 50 – 60 години и разрешаването им не винаги е
веднага и лесно. Тай призова председателят на АВиК – Русе да бъде по упорит в разрешаването
на проблемите.
Г-н Бурджиев благодари на всички кметове и заместник кметове на Общини за
осигурените експертни представители на общините за участието им в провеждащото се в
момента обучение от главния инженер на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе по
изготвяне на Приложение 1 за ВиК активите – публична общинска собственост, които следва да
се предадат на ВиК оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация.
Предвид обстоятелствата, че не се направиха други изказвания, не се поставиха други
допълнителни теми за разискване и поради изчерпване на въпросите от дневния ред,
председателстващият закри извънредното заседание, като благодари на всички участвали в
подготовката и провеждането му.
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