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

№ ВиК-01-16
11.04.2016 год.

ДО
Г-Н ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО
Г-Н ДИМИТЪР СЛАВОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТОВО
Г-Н БОЖИДАР БОРИСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Г-Н ГЕОРГИ МИЛАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО
Г-Н ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ
Г-Н ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Уведомявам Ви, че в качеството си на Председател на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, на основание чл. 198в , ал.6 от
Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, при непроменено разпределение
на гласовете от предходното заседание, свиквам извънредно заседание на Общото
събрание на 11.05.2016 г. от 11.00 часа, което ще се проведе в зала № 1 в сградата
на Областна администрация – Русе, при следния проект за дневен ред:
1. Приемане на решение на основание чл. 4.4, буква „б” 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 предоставяне на активи, ВиК системи и
съоръжения, представляващи реконструирани водопроводни мрежи в с. Новград и
с. Караманово, изпълнени по Договор № 18/321/00566 от 11.05.2010 година между
държавен фонд „Земеделие” и община Ценово по мярка 321на Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 година, на „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр. Русе, за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от
Закона за водите / ДВ, бр. 47 от 2009 г./.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев, председател ва АВиК – Русе
2. Приемане на решение на основание чл. 4.4, буква „в” 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 предоставяне на активи, ВиК системи и
съоръжения от проект „Подготовка по проект за подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Бяла, област Русе”, по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Референтен
номер ВС161РО005/08/1.30/01/01, по приоритетна ос 1 от ОП „Околна среда”
2007-2013 г.”, включващи Подобект 1: „Пречиствателна станция за отпадъчни
води в гр. Бяла”, изградена в ПИ № 000631, гр. Бяла, община Бяла, област Русе и
Подобект 2: „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на водопроводна и
канализационна мрежа на град Бяла, външен колектор от гара Бяла до град Бяла,
довеждащ колектор от град Бяла до ПСОВ, Помпена станция 1 и помпена станция
2” с местонахождение град Бяла, община Бяла, област Русе, на „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр. Русе за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от
Закона за водите /ДВ, бр.47 от 2009 г./.
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Докладва: г-н Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе
3. Приемане на решение на основание чл. 4.4 буква „в“ 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 предоставяне на активите, ВиК съоръжения и
системи, намиращи се на територията на с. Сваленик и с. Церовец, община
Иваново, област Русе, на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, за
изпълнение на дейностите по чл.198о, ал. 1 от Закона за водите /ДВ, бр. 47 от
2009 г./, след приключване на процедурата по §9 от ПЗР на ЗИД на Закона за
водите / ДВ, бр.103 от 2013 г./ и изготвяне на съответните приемо-предавателни
протоколи.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе
4. Приемане на решение за 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 окончателния протокол за
разпределяне на собствеността между държавата и община Ветово, да бъдат
предоставени както следва: тези на територията на с. Топчий и с. Просторно – на
община Разград, област Разград и тези на територията на с. Равно и с. Каменово –
на община Кубрат, област Разград, след приключване на процедурата по §9 от
ПЗР на ЗИД на Закона за водите / ДВ, бр.103 от 2013 г. /. и изготвяне на
съответните приемо-предавателни протоколи, а „Водоснабдяване и канализация“
ООД – Русе ги отпише от счетоводния си баланс.
Докладва: Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе.
5. Приемане на решение за предоставяне на активите, заприходени в
област Русе на основание писмо с изх. № 03-04-167/21.03.2016 г. на МРРБ с
неговите приложения, в изпълнение на процедурата на §9 от ПЗР на ЗИД на
Закона за водите / ДВ, бр.103 от 2013 г. /, доставени и монтирани по компонент
„Обновление на помпени станции за питейна вода – гр. Русе” от обект
„Интегриран воден проект гр. Русе” по програма ИСПА – Мярка
2005/В./16/Р/РЕ/004, на стойност 2 113 253,57 лева, на „Водоснабдяване и
канализация” ООД, гр. Русе за изпълнение на дейностите по чл. 198о от Закона за
водите /ДВ, бр. 47 от 2009 г./, при подписване на приемо-предавателния протокол
между МРРБ и Областна администрация – Русе.
Докладва: Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе.
6. Приемане на решение на основание чл. 4.4, буква „б” от Договора
между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и „Водоснабдяване и
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канализация” ООД, гр. Русе за предоставяне на активи, ВиК системи и
съоръжения, включени в приемо-предавателния протокол между община Сливо
поле, област Русе и община Кубрат, област Разград от 29.05.2015 г. в изпълнение
на съответните решения на общинските съвети на посочените общини, на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе за изпълнение на дейностите по
чл.198о, ал. 1 от Закона за водите / ДВ, бр.47 от 2009 г./ .
Докладва: Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе.

Приложени, изпращам Ви:

1. Комплект от копия на документи, имащи отношение по точка 1:
писмо на община Ценово с изх. № 649/11.04.2016 г., решение на Общински съвет
на община Ценово с приложени: копие от Разрешение за ползване с № СТ-051130/27.07.2015 г. и копие от Разрешение с № СТ-05-1131/27.07.2015 г.
2. Комплект от копия на документи, имащи отношение по точка 2:
писмо на община Бяла с № 06-01-122/01.04.2016 г, с приложено копие на
Разрешение за ползване с № СТ-05-427/29.03.2016 г.
3. Комплект от копия на документи, имащи отношение по точка 3:
Указ № 423/2003г. на Президента на Република България, Решение № РД-02-142234/22.12.2009 г. и копие от решение по протокол № 3/25.11.2015 г. на общински
съвет на община Иваново.
4. Комплект от копия на документи, имащи отношение по точка 4:
Указ № 111/11.04.2003 на Президента на Република България, Решение № РД-0214-2234/22.12.2009 г. и технологична схема на разположението на ВиК системите
и съоръженията на територията на с. Топчий, с. Просторно, с. Равно и с.
Каменово.
5. Комплект от копия на документи, имащи отношение по точка 5:
писмо с изх. № 03-04-167/21.03.2016 г. на МРРБ и приложенията към него.
6. Комплект от копия на документи, имащи отношение по точка 6:
Решение № 548 по Протокол № 53/14.08.2015 г. на Общински съвет – гр. Сливо
поле, Решение № 461/29.04.2015 г. на общински съвет – гр. Кубрат и приемопредавателен протокол от 29.05.2015 г.
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На основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите личното Ви присъствие е
задължително, а при невъзможност да участвате в заседанието, Общинския съвет
следва да определи друг представител.
Позицията и мандатът на представителя на Общината за всяко заседание на
Общото събрание следва да са съгласувани по ред, определен от Общинския
съвет, съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите.
Материалите за заседанието ще Ви бъдат изпратени на официалната
електронна поща, съгласно чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и
дейността на Асоциациите по ВиК.
С уважение,

/П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК – Русе.

Изготвил:
Главен секретар на АВиК – Русе

/П/
/Валентин Колев/
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