АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД
РУСЕ
№ ВиК – 01-8
09.07.2020 год.

ДО
Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСРОЙСТВОТО
СОФИЯ – 1202
УЛ. „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 17-19

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по
ВиК – Русе за приемане препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията за 2021 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АВРАМОВА,
Уведомявам Ви, че 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/, на основание чл. 198в, ал. 6 от
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 31.07.2020 г. /петък/ от 11:00 часа или на дата в рамките на следващия
календарен месец /предвид усложнената епидемична обстановка/, 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, за препоръчителната вноска на
държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2021 година.
Докладва: г-н Галин Григоров, председател ва АВиК – Русе
2. Други
Съгласно изискванията на чл. 20, ал. 5 от ПОДАВиК, с писмо № ВиК-01-8/09.06.2020
год. съм предоставил на членовете на Асоциацията по ВиК-Русе за обсъждане проект на
бюджет за 2021 год. с предложение за препоръчителен размер от 22 000 лева /Двадесет и две
хиляди лева/ на вноската на държавата. В срока на чл. 20, ал. 6 от ПОДАВиК членовете на
Асоциацията не са представили писмени предложения за промени в предоставения им
проект на бюджет за 2021 год., поради което не са предприети писмени обсъждания и
изменения на проекта за бюджет и допълнения към предложения дневен ред на
извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията.
На основание чл. 12, ал. 5 от ПОДАВиК, с писмо № ВиК-01-8/23.06.2020 г. на
извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе е поканен и ВиК
7000 Русе, пл. “Свобода” № 6, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092,
e-mail: аvik@ruse.bg, web: ruse.bg

оператора, с молба в т. 2 „Други“ от дневния ред, да запознаете членовете на Асоциацията
съществува ли, в следствие обявеното извънредно положение в страната, забавяне или
възникнали затруднения в работата на дружеството, водещи до промяна на договореното
задължително ниво на инвестиционните намерения за 2020 г., прието на заседание на
Общото събрание на Асоциацията от 25.01.2019 г., като приложение към Допълнително
споразумение № 1.
Съгласно изискванията на чл. 198е, ал. 4 от ЗВ и в изпълнение на чл. 5, ал. 3 и чл.
20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, Ви предоставям за съгласуване материалите по предложения дневен ред, като
моля да получа мандат за представяне позицията на Държавата по въпросите от
посочения дневен ред на извънредното заседание, както и включване на предложението в
проекта за годишен бюджет на министерството по реда на чл. 69, ал. 4 от Закона за
публичните финанси.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Проект на бюджет за 2021 год. на АВиК-Русе, съобразен с предлаганата
препоръчителна вноска, заедно с обяснителна записка.

С уважение,
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
/П/
Зам.-областен управител на Област Русе
ЗА Областен управител на Област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
/съгласно заповед № 2-95-00-343/06.07.2020 г./
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