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ДО
Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСРОЙСТВОТО
ОТНОСНО: провеждане на заседание на Общото събрание на Асоциация по
ВиК – Русе
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА,
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
24.02.2016 г. от 11.00 ч., което ще се проведе в зала № 1 в сградата на Областна
администрация – Русе, при следния проект за дневен ред:
1. Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК - Русе
през 2015 година.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе.
2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по
ВиК - Русе – Русе за 2015 година.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев, председател ва АВиК – Русе.
3. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК - Русе– Русе за 2016
година.
Докладва: г-н Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе.
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4. Приемане на решение за принципно съгласие, 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
окончателните протоколи за разпределяне на собствеността на община
Ветово, да бъдат предоставени както следва: тези на с. Топчий и с. Просторно
– на община Разград, Област Разград и тези на с. Равно и с. Каменово – на
община Кубрат, Област Разград, като „Водоснабдяване и канализация“ ООД –
Русе ги отпише от счетоводния си баланс.
Докладва: Стефко Бурджиев, председател на АВиК – Русе.
5. Информация, относно писма Изх. № 09-01-261/19.06.2015 година на
община Русе и писмо Изх. № 15 – 00 -27/04.08.2015 година на община Борово с
искане за предоставяне на ВиК системите и съоръженията на територията на с.
Тетово, община Русе и селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф за
стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“
ООД-Русе и предстоящите задачи за Асоциацията по ВиК - Русе през 2016
година.
Докладва: г-н Валентин Колев, гл. секретар на АВиК – Русе.
6. Други.
Приложени, изпращам Ви:
1. Отчет за дейността на АВиК - Русе за 2015 година.
2. Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК – Русе за 2015 година.
3. Проект на бюджет на АВиК – Русе за 2016 година.
4. Писмо № 09-01-261/19.06.2015 год. на община Русе.
5. Писмо № 15-00-27/04.08.2015 год. на община Борово.
6. Информация по писмата на община Русе и община Борово и
предстоящи задачи на АВиК Русе за 2016 год..
На основание чл. 198е, ал.4 от ЗВ и в изпълнение на чл. 5, ал. 3 от
Правилника, моля да получа мандат за представяне позицията на Държавата по
въпросите от дневния ред на заседанието.
С уважение,

/П/

СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК – Русе.
Изготвил: / П /
Главен секретар на АВиК – Русе
/Валентин Колев/
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