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КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ
Г-Н ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ОТНОСНО: Покана за свикване на редовно общо събрание на Асоциацията по

ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
В качеството си на председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, на
основание изискванията на 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, свиквам на
28.02.2018 год. от 11.00 часа в Зала №1 на Областна администрация в гр. Русе, пл. „Свобода“
№ 6, редовно Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
7000 Русе, пл. “Свобода” № 6, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092,
e-mail: аvik@ruse.bg, web: ruse.bg

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, при следния дневен
ред:
1. Приемане на Отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 година.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК - Русе
2. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за
2017 година
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК – Русе
3. Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК-Русе за 2017 год.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК – Русе
4. Приемане на Бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2018 година.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК – Русе
5. Приемане на Подробна инвестиционна програма за работата на „ВиК“ ООД-Русе през
2018 година;
Докладва: г-н Галин Григоров, председател на АВиК-Русе
6. Други
На основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите личното Ви присъствие на Общото
събрание 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.
Актуалното разпределение на гласовете, определено по реда на чл. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, при участие на държавата и повече от една
община е както следва: държавата – 35%; община Борово – 1,69%; община Бяла – 3,72 %;
община Ветово – 3,44 %; община Две могили – 2,61 %; община Иваново – 2,60 %; община
Сливо поле – 3,00 %; община Русе – 46,30 %; община Ценово – 1,64 %.
Материалите по т.1 и т.2 от дневния ред са Ви предоставени на хартиен носител с наше
писмо № ВиК-01-4/ 17.01.2018 год.
Останалите материали по дневния ред на заседанието ще Ви бъдат изпратени на
официалната електронна поща, същите могат да Ви бъдат предоставени за запознаване и на
хартиен носител на адреса на управление на Асоциацията, така също ще бъдат публикувани и
на интернет страницата на Областна администрация – Русе, съгласно изискванията на чл. 10, ал.
6 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК.
Настоящата покана Ви се изпраща на хартиен носител с обратна разписка и на
официалната електронна поща, като същата е публикувана на 22.01.2018 г. и на интернет
страницата на Областна администрация – Русе.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Предложение за решения по въпросите, предложени за обсъждане.
С уважение,
ГАЛИН ГРИГОРОВ
/П/
Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
7000 Русе, пл. “Свобода” № 6, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092,
e-mail: аvik@ruse.bg, web: ruse.bg

