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ДО
Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на

Асоциация по ВиК – Русе

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,
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
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
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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
На основание чл. 198е, ал. 4 от ЗВ и в изпълнение на чл. 5, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, моля да получа
мандат за представяне позицията на Държавата по въпросите от дневния ред на заседанието.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД – Русе като ВиК оператор за регулаторен период
2017-2021 година.
2. Комплект от копия на документи, имащи отношение по точка 3: Указ №
111/ 11.04.2003 г. на Президента на Република България; Решение № РД
-02-14-2234/22.12.2009 год. и технологична схема на разположението
на ВиК системите и съоръженията на територията на с.Топчий,
с. Просторно, с. Равно и с. Каменово.
3. Предложение за решения по проекта на дневния ред.

С уважение,

/П/

СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК – Русе.
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