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ДО
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
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. 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 2019 година, заедно с обяснителна записка към него.

7000 Русе, пл. “Свобода” № 6, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092,
e-mail: аvik@ruse.bg, web: ruse.bg

В предоставеният Ви за разглеждане проект, предлагаме препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК-Русе да е от 20000 лева /Двадесет
хиляди лева/, представляващи 35 % от общото финансиране, съгласно чл. 198в, ал. 8 от Закона
за водите.
Така посоченият 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, което ще бъде насрочено след изтичане на срока за обсъждане.
Предвид горното, моля да включите като точка в дневния ред на предстоящите
сесии на общинските съвети, обсъждане и гласуване на посочения препоръчителен размер
на вноската на държавата, като за това ни предоставите заверен препис от решението по
протокол от проведеното заседание.
При наличие на предложения за изменения на предоставения Ви за разглеждане проект
на бюджет на Асоциация ВиК-Русе за 2019 година, моля да ми ги предоставите в писмена
форма, в едномесечен срок от получаване на настоящото, съгласно чл. 20, ал. 6 от ПОДАВиК.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на бюджет за 2019 г. на АВиК-Русе и обяснителна записка към него

С уважение,
ГАЛИН ГРИГОРОВ
/П/
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Председател на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.
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