АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ
№ ВиК – 01 – 23
04.07.2016 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

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
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заседание на Общото събрание на 02.08.2016 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. 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. Топчий
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
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, във връзка с чл. 20, ал. 7 от
ПОДАВиК, приложен Ви предоставям за обсъждане актуализиран препоръчителен размер на
вноската на държавата за 16 500 лева и актуализиран проект на бюджета на Асоциацията за
2017 година.
Предвид горното, моля да включите като точка в дневния ред на предстоящите
сесии на общинските съвети и гласуване на посочения актуализиран препоръчителен размер на
вноската на държавата, като за това ни предоставите заверен препис от решението по протокол
от проведеното заседание.
„Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД –
Русе като ВиК оператор за регулаторния период 2017-2021 година“ Ви е предоставен на
хартиен носител от оператора – „В и К“ ООД - Русе.
Съгласно чл. 11 от ПОДАВиК, всеки член на Асоциацията има право да иска
включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред, като следва същите да ни
бъдат предоставени не по-късно от 21 дни преди деня на провеждане на общото събрание на
адрес гр. Русе, пл. „Свобода“ № 5, ет.5, ст.516 или на e-mail: avik@ruse.bg.
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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 Ваш 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 и на официалната електронна
поща, съгласно чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
ВиК.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Актуализиран проект на бюджет за 2017 г. на АВиК-Русе, съобразен с
предлаганата препоръчителна вноска.
2. Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“
ООД – Русе като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 година.
3. Комплект от копия на документи, имащи отношение по точка 3: Указ №
111/ 11.04.2003 г. на Президента на Република България; Решение № РД02-14-2234/22.12.2009 год. и технологична схема на разположението на
ВиК системите и съоръженията на територията на с.Топчий, с. Просторно,
с. Равно и с. Каменово.
4. Предложение за решения по проекта на дневния ред.

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

Изготвил:
Финансов експерт на АВиК – Русе

/П/

/Йорданка Радкова/
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