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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
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
В качеството си на председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, на
основание изискванията на чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите, във връзка с чл. 20, ал. 2 и ал. 5
от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
/ПОДАВиК/, приложен Ви предоставям за обсъждане и предложения за промени, проект на
бюджета на Асоциацията за 2021 година, заедно с обяснителна записка към него.
В предоставеният Ви за разглеждане проект, предлагаме препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК-Русе да е от 22 000 лева /Двадесет
и две хиляди лева/, представляващи 35 % от общото финансиране, съгласно чл. 198в, ал. 8 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 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 1 от ПОДАВиК, а всички общини разпределят
помежду си 65 % от общото финансиране, съгласно чл. 20, ал. 4 от ПОДАВиК.
При наличие на предложения за промени на предоставения Ви за разглеждане проект на
бюджет на Асоциация ВиК - Русе за 2021 година, моля те да ми се предоставят в писмена
форма, в едномесечен срок от получаване на настоящото, съгласно чл. 20, ал. 6 от ПОДАВиК.
На основание чл. 20, ал. 7 от ПОДАВиК, Председателят на асоциацията провежда писмени
обсъждания с членовете на асоциацията, относно техните направени предложения и изменя по
проекта на бюджета в съответствие с резултатите от обсъжданията.
Предложеният препоръчителен размер на вноската на държавата следва да бъде приет от
Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе, съгласно изискването на чл. 20, ал. 3 от
ПОДАВиК, на извънредно заседание след датата на изтичане на едномесечния срок за
обсъждане на предложения бюджет.
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 /ПОДАВиК/, при
непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание, свиквам извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе на 31.07.2020 г./петък/ 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, 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 чл. 11 от ПОДАВиК, всеки член на Асоциацията има право да иска
включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на общите заседания, като
следва същите да ни бъдат предоставени не по-късно от 21 дни преди деня на провеждане на
заседанието на Общото събрание на адрес гр. Русе, пл. „Свобода“ № 5, ет.5, ст.516 или на
e-mail: avik@ruse.bg.
На основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите личното Ви присъствие е задължително,
а при невъзможност да участвате в заседанието, Общинския съвет следва да определи друг
Ваш представител.
Позицията и мандатът на представителя на Общината за всяко заседание на Общото
събрание следва да са съгласувани по ред, определен от Общинския съвет, съгласно чл. 198е,
ал. 5 от Закона за водите.
Материалите за заседанието ще Ви бъдат изпратени и на официалната електронна поща,
съгласно чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на бюджет за 2021 г. на АВиК-Русе и обяснителна записка към него.
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.
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