АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К“ ООД –
РУСЕ

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО
Г-Н КОЛЬО КЕЛЕРДЖИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТОВО
Г-Н НИКОЛАЙ ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Г-Н ГЕОРГИ МИЛАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО
Г-Н ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ
Г-Н ГЕОРГИ ГОЛЕМАНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ОТНОСНО: провеждане на общо събрание на Асоциацията по ВиК – 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 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 РЕДОВНО заседание на Общото събрание на 11.03.2015 г. от 11,00 ч., което
ще се проведе в зала 1 на сградата на Областна администрация – Русе, при следния
проект за дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК за
обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Русе за 2015 година;

2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК –
Русе за 2014 година;
3. Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2014
година;
4. Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация на общото събрание за
принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и за предоставяне на ВиК
услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор – „ ВиК
ООД – Русе” на водоснабдителната и канализационната система в обособената
територия на АВиК – Русе, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за
водите;
5. Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация на дълготрайни материални активи – подобект ІІІ „Главен
профил“ ІІ – Колектор „Чародейка“, част от проект „Рехабилитация и разширяване на
канализационната мрежа – гр. Русе – Лот 2“ (Лот 2) по ИСПА мярка:
2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе“, на основание приемопредавателен протокол от 27.06.2014 г., за предаване на дълготрайни материални
активи от Министерство на регионалното развитие в качеството си на Възложител на
Община Русе в качеството си на Бенефициент;
6. Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация на дълготрайни материални активи – изграденото
удължение на уличен водопровод от УПИ ХІІ-998, кв.10 по регулационния план на село
Ценово на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе;
7. Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация на дълготрайни материални активи – водоснабдителната
мрежа на територията на село Тетово и съоръженията към нея на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД - Русе;
8. Други.
На основание чл.198е, ал.3 от Закона за водите личното Ви присъствие е
задължително, а при невъзможност да участвате в заседанието, Общинскят 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,
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциацията по ВиК - Русе

