АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ
№ ВиК – 01 - 18
29.06.2017 год.
ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД
гр. РУСЕ
Д-Р, ИНЖ. САВА САВОВ
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на

Асоциация по ВиК – Русе за приемане препоръчителен размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциацията
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САВОВ,
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 /ЗВ/ и чл. 10, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация /ПОДАВиК/, при непроменено разпределение на гласовете от предходното
заседание, свиквам извънредно заседание на Общото събрание на 31.08.2017 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. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителната вноска на
държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2018 година в размер на 20 000 лева
/Двадесет хиляди лева/.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател ва АВиК – Русе
2. Други
Предвид горното, на основание чл. 12, ал. 5 от ПОДАВиК, Ви каня да присъствате
на заседанието с оглед въпросите от дневния ред, касаещи „Водоснабдяване и канализация“
ООД гр.Русе.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Проект на бюджет за 2018 год. на АВиК-Русе, съобразен с
предлаганата препоръчителна вноска, заедно с докладна записка.
С уважение,
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.
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