ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – РУСЕ
7000 Русе, ул. „Добруджа“ 6, управител: 082-82-02-01; 501501, факс 820208
Изх.№ К-3647/11.12.2018 г.

вх.№ ВиК-01-49/11.12.2018 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АВиК
на обособена територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе
гр. Русе, 7000
пл. „Свобода“ 6

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРИГОРОВ,
На основание чл.3, т.3 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от
17.12.2015г. (Договора), моля за съдействие, във връзка с кандидатстването на „ВиК“ ООД
– Русе, в качеството му на Оператор, в процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК
инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, по посочените подолу точки, както следва :
1. Да се даде съгласието на Асоциацията относно обхвата на изготвените регионални
прединвестиционни проучвания (РПИП), на агломерация над 10 хил. еквивалент жители
(град Русе), приложени към настоящото писмо
2. Да бъде утвърден текстът на допълнително споразумение към Договора, във връзка с
кандидатстването по ОПОС 2014-2020 г.
Забележка : Текстът на приложения проект за допълнително споразумение е предварително
съгласуван и одобрен от МРРБ.
3. Съобразно изискванията за кандидатстване, в качеството Ви на Председател, да
предоставите два броя декларации, по образец, 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 (в оригинал).
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
(в оригинал);
Забележка :Документите, за които по-горе е отбелязано, че се изискват „в оригинал“, трябва
да бъдат подписани с КЕП от лицето, имащо правата да ги подпише.
Подписването на документите трябва да е с отделена сигнатура (detached signature вp7s
формат).

4. Да се даде съгласието на Асоциацията, „ВиК“ ООД – Русе да изтегли заем в размер на 3
млн. лева, с цел реализиране на инвестиционно намерение за подмяната на довеждащ
водопровод от ПС І подем до с. Борисово, захранващ гр. Сливо поле и с. Борисово, поради
високото ниво на загубите по трасето на същия.

Приложения : 1. РПИП
2. Проект за допълнително споразумение към Договора
3. Образци на 2 броя декларации

С УВАЖЕНИЕ,
/П/
д-р инж. САВА САВОВ
Управител на „В и К” ООД-гр. Русе

