АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД - РУСЕ
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ДО
Г-Н ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ ВЕЛИКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО
Г-Н ДИМИТЪР КРУМОВ СЛАВОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Г-Н МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТОВО
Г-Н БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Г-Н ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МИЛАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО
Г-Н ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ
Г-Н ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ АТАНАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Г-Н ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ОТНОСНО: Корекция на предложената Подробна инвестиционна програма за

2021 г. съгласно покана за свикване на 20.04.2021 год. на извънредно присъствено
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Уведомявам Ви, в качеството си на Председател на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ООД – Русе /Асоциацията по ВиК - Русе/, че във връзка с писмо № К-916#1/
12.03.2021 г. /вх. № ВиК-01-12#5/15.03.2021 г./, поради допусната техническа грешка в
предложения от ВиК оператора проект на Подробна инвестиционна програма за 2021 г., Ви
предоставям коригиран такъв за разглеждане
7000 Русе, пл. “Свобода” № 6, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092,
e-mail: аvik@ruse.bg, web: ruse.bg

и утвърждаване от Общинските съвети. Обръщам внимание, че посочените обекти в т.1.7. ЕМО
и КИПА са сборувани към съответно посочените общини и направления.
Напомням, че извънредното присъствено заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК – Русе е свикано на основание изискванията на чл. 198в, ал. 6 от Закона
за водите и чл. 10, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 33а от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /Правилника/, /посл. измен. и
допълн. ДВ, бр.3 от 12.01.2021 г./, при непроменено разпределение на гласовете от предходното
заседание, на 20.04.2021 год. /вторник/ от 11.00 часа в Зала № 1 на Областна администрация в
гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, при следния проект за дневен ред:
1. Приемане на проект на Подробна инвестиционна програма за работата на
„ВиК“ ООД-Русе през 2021 година.
2. Други
Съгласно изискването на чл. 10, ал. 5, т. 6 от Правилника, 27.04.2021 г. /вторник/
от 11.00. часа е определена за резервна дата за провеждане на заседанието, без промяна на
дневния ред, за която са валидни мандатите, предоставени на членовете на асоциацията за
обявената първоначална дата.
На основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите и чл. 13 от Правилника, личното
Ви присъствие на заседанието на Общото събрание е задължително, а при невъзможност да
участвате в заседанието, Общинския съвет на свое заседание следва да определи друг
представител на публичния собственик.
Позицията и мандатът на представителя на Общината за заседанието на Общото
събрание следва да са съгласувани по ред, определен от Общинския съвет, съгласно чл. 198е,
ал. 5 от Закона за водите.
Съгласно чл. 10, ал. 6 от Правилника материалите по дневния ред на заседанието
Ви се предоставят на официалната електронна поща заедно с настоящото, което е не по-късно
от три седмици преди деня на провеждане на заседанието на Общото събрание, така също е
публикувано и на интернет страницата на Областна администрация – Русе, в раздела на
Асоциацията по ВиК-Русе.
Настоящото Ви се изпраща чрез системата за електронен обмен на документи и на
официалната Ви електронна поща, като същата ще бъде публикувана и на интернет страницата
на Областна администрация – Русе, в изпълнение изискванията на чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК /изм.и доп. ДВ,бр.3 от
12.01.2021 г./.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Коригиран Проект на Подробна инвестиционна програма за 2021 г.
предложен от „ВиК“ ООД-Русе – 4 страници;
С уважение,
СВИЛЕН ИВАНОВ
/П/
Зам.-областен управител на Област Русе
ЗА Областен управител на Област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от
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