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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
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Русе по повод приемане
на Допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги в сила от 01.01.2016 г.
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 /Асоциация по ВиК-Русе/, на основание чл. 198в, ал. 6 от
7000 Русе, пл. “Свобода” № 6, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092,
e-mail: аvik@ruse.bg, web: ruse.bg

Закона за водите /ЗВ/ и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/, при непроменено
разпределение на гласовете от предходното заседание, свиквам извънредно заседание на
Общото събрание на 16.01.2019 г. /сряда/ 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 обхвата на изготвените Регионални прединвестиционни проучвания
/РПИП/, на агломерация над 10 хил. еквивалент жители /град Русе/ във връзка с
кандидатстване на „ВиК“ ООД-Русе, в качеството му на Оператор, в процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161MIFP002-I.016 „Изграждане на
ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател ва АВиК – Русе
2. Приемане и подписване на Допълнително споразумение към Договора за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 01.01.2016 г., във
връзка с кандидатстване на „ВиК“ ООД-Русе, в качеството му на Оператор, в процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161MIFP002-I.016
„Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020
г.“
Докладва: г-н Галин Григоров, председател ва АВиК – Русе
3. Приемане да бъдат предоставени на „ВиК“ ООД Русе подписаните от
Председателя на Асоциацията по ВиК – Русе два броя декларации по образец във връзка с
кандидатстване в процедура за директно предоставяне на ВиК оператора на безвъзмездна
финансова помощ
№ BG161MIFP002-I.016 „Изграждане на ВиК
инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, както следва:
3.1. Декларация, че включените в проектното предложение дейности, съответстват
на чл.198н, ал.1 от ЗВ и като такива са в съответствие с регионалния генерален план за ВиК
за обособената територия.
3.2. Декларация, че инвестициите, включени в проектното предложение на ВиК
оператора са в съответствие с клаузите на сключения между страните договор по чл.198п,
ал.1 от ЗВ.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател ва АВиК – Русе
4. Даване на съгласие „ВиК“ ООД-Русе да изтегли заем в размер на 3 /три/ млн. лева,
с цел реализиране на инвестиционното намерение за подмяна на довеждащ водопровод от
Помпена станция 1—ви подем до с. Борисово, захранващ гр. Сливо поле и с. Борисово,
поради високото ниво на загубите на същия.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател ва АВиК – Русе
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 всяка една точка /без т.2/ от
дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание, а по т.2 - по всеки един член
от предложението за изменение и допълнение на Договора за стопанисване, поддържане и
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експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги в сила от 01.01.2016 г., изразен в предложението за Допълнително
споразумение № 1 към Договора, следва да са съгласувани по ред, определен от Общинския
съвет, съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите.
Актуалното разпределение на гласовете в Асоциацията по ВиК - Русе, 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 %.
Материали по дневния ред на заседанието ще Ви бъдат изпратени и на официалните
електронни пощи, същите могат да Ви бъдат предоставени за запознаване и на хартиен
носител на адреса на управление на Асоциацията по ВиК-Русе, 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 12.12.2018 г. и на интернет
страницата на Областна администрация – Русе.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Писмо № К-3647/11.12.2018 г. на „ВиК“ ООД-Русе;
2. РПИП на агломерация над 10 хил. еквивалент жители /град Русе/;
3. Проект на Допълнително споразумение към Договора за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 01.01.2016 г.;
4. Образци на 2 броя декларации
5. Проект на Решения на извънредното заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК-Русе

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

