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Кмет на Община Русе 

ОТИОСИО: Изменение и допълнение към к.л. 799 (Предложение вх. №159/07.03.2022 г.) 

относно промяна на насроченото за 06.04.2022 г. като извънредно присъствено заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в присъствено редовно заседание, и допълнение на 

дневния ред 

УВАЖАЕМИ ОБЩИИСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

В Общинска администрация е постьпило писмо с вх. №15-216-2/16.03.2022 г. до 

Кмета на Община Русе от Областния управител на Област Русе, в качеството на Председател 

на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канапизация" ООД - Русе за промяна на обявеното извънредно присъствено заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе в присъствено редовно заседание и 

допълване на дневния ред на заседанието. 

Във връзка с това предлагам за обсъждане и приемане на изменение и допълнение към 

к.л. 799 (Предложение вх. №159/07.03.2022 г.) като в диспозитива на проекта на решение на 

Общински съвет - Русе в точка I, II и III вместо ,,. . .извънредното присъствено заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,...", да се чете 

. .редовнотото присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия ...". 
Проектьт за дневен ред на извънредното заседание се допълва, като т. II от 

диспозитива на проекто-решението, в частга за точките от дневния ред на свиканото 

заседание за редовна дата - 06.04.2022 г., и резервна дата - 26.04.2022 г., придобива следната 

нова редакция: 

1. Съгласуване на проекта за коригиран Бизнес план за дейността на „ВиК" ООД - 
Русе в регулационен период 2022 - 2026 г. 

Докладва: Председател на АВиК - Русе. 
2. Приемане на Годишния отчет за дейносrга на Асоциацията по ВиК - Русе през 2021 

година. 

Докладва: Председател на АВиК - Русе. 
З. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК - Русеза 

2021 година. 

Докладва: Председател на АВиК - Русе. 

4. Приемане на Проект на бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2022 година. 

Докладва: Председател на АВиК - Русе. 

Часовете и местата, както и определената резервна дата за провеждане на заседанието 

на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе, се запазват. В останалата си част 

предложението и проекторешението на Общински съвет - Русе не се променят и се запазват. 



Приложения: 1. Копие на писмо с вх. №15-216-2/16.03.2022 г. от Областния 
управител на Област Русе, в к.чеството на Председател на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужва от „Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе. 
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АСОЦИАЦИЯ 
ПО ВОДOСНАБДЯВАНК И КАНАЛИЗАЦИЯ 

НА OБОСOБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК ООД 

РУСЕ 

№ ВиК-U 1-30/21 

16.04.2022 год. 

ДО 

Г-Н ВАЛЕНТИН ПАНАЙUТОI3 ВЕЛИКОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО 

Г-Н ДИМИТЪР КРУМОв Г.ЛАВОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА 

Г-Н МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД 

КМЕТ НА ОБЩИНА BETUBO 

Г-Н БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ 

kMET НА ОБЩИНА ДВЕ МOГИЛИ 

Г-Н ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МИJIАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОIЗО 

Г-Н ПЕИЧО ПЛАМ)ЕНОВ МИЛКОIi 

КМЕТ НА ОБIЦИИА РУСЕ 

Г-Н ВАЛЕНТИН ХРИСТUВ АТАНАСОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВ() ПОЛЕ 

Г-Н ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 

kMET НА ОБЩИНА ЦЕНОВО 

OTHOGHO: j(опwzнане пcr пnоекта за г)иеветг ред за nFiнвеиотга .зиrедг.rнги:> >га (Киг/ото с.•г>бfэинrги 
на Ас•vцtцхгiия мо BnK Русе за 06. 04. 2022 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСП4ДА, 

С писмо N« I3иК-30/21 от 22.02.2022 г. Ви уведомиУ за свикване на 06.04.2022 г. иа 
извънредна засецание на Общото събрание на Асоциацията по водОсиабдяване и канализация 
на обособеЕгата територия, обслужвана от „Водосігабцяване и канализация'' ()OJj - I'усе. 

Съгласнn ил. 11 от Правилника за оргнтtизяцията и дейнсэстга на асоциациите по 
водаенабдяване и канализация /CI(.)дABиKI, всеки илен на АсоІ.tиацията има право да искв 
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вклtачвннето на дОпълнителни въпрОси за обсъждане в дневния ред на общите засецания, като 
следва еъlтtите да бълат прсдоставени не по-късно от 21 дгУи преди деня на провеждане на 
заседаниет0 на Общото събрание, като най-късно три дни след получаванет0 им се включват в 
дневния ред и се публикуват на интернет страгtицата на Областната администрация. 

С настУзящот0 Ви уведОмявам. че обявенлто като извънредио присъствено засецание на 
(Jбгиато събрание на Асоциацията по BnK - Русе се пРеобрызувя в пnисъствено nедовгю 
заседанне, като се допълва п}зоегсга за јдиевеи ред с нови три точки, и.зи променения проект 
за диевен ред за заееданието на 06.04.2022 г. r,лаеи: 

1. СъГласуване на ❑р0екта за коригиран Бизнес план за ,tейгiостта на ..ВиК С>ОД-1'усс в 

регулатОрен период 2022-2026 Г. 

Дакзгадва: Ilрецседа•rел гга АВиК Русе 

2. Приемане на Годишния Отчет за дейнОсгга на Асоциацията na BuK -- Русс през 2021 
Г01:гина. 

Докладва: Председател на АВиК - Русе 

3. Приемане на (rгчет за изпълнениетv на бюджета на Асоциацията по ВиК -- Русе за 

2021 r•Одина. 

Дсжладва: Прс:дседател на АВиК - Русе 

4. Приемане на Пр0ект на бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2022 Гоцингl. 

ДОкладва: Лредседател на ABuK - Русе 

В изпълнеггие и:;искванетл на чл. 10. ал. 5, т. 5 от ПОДА1:3иК, Ви предсэставяме 
конк}эетни лредложеиня за lзешения по точките от предложения дневния ред, •така: 

По т. 1 ,,Членовете на Общото събрание на АВиК - Русе, на основание чл. 19Кв, 

ал. 4, т. 5 от Закона за водите и чл. 6.4. от Длговоlэа за стоrгянисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съоръхrенията и предоставяне гга водосиаfiдителните и 
канализациаиггн уелуги, ггриемат и еъглаеуви•г п1эедложения проект за коригиран бизиес 
плая за развитие на дейността на „[iодоснабдяване и каиализация" ООД - Русе ка го ВиК 

опсратар за регулаторен периотi 2022-2026 г., с vтвърденото кnедитиlэане от 1Feporreilcкaга 

банка за развитие". 

По т. 2-„Членовете на Общото събраине на Асоциацггята по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „t3одосиабдяване и каггялизация" ООД - Русе, приемат 

Годишният атчеr за дейнос ста на Асоциацията по ВиК - Русе през 2021 година." 

По т. 3-„Членовете иа Общото събрание на Асоциацията по 1iнК на абосс►бенагн 

територии, обслужвана от „Водосиабцяване и канализация" ООД - Pvice, ириемат 4тчетя 

за иэпълнеиието иа бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2021 Година, заедно с 
обосновката му, като утвърждават иеобходимомта от извьршените разходи през 2021 
гоцина." 

По т. 4 - Члевовете на Общото сьбрание иа Асоциацияга по BuK на абособенага 
територия, обслужвана от „Водосиабцяване и канализации" О()Д - Русс, приемат Проегrга 
на бюджета на Асоциацията по ВиК - Русе за 2022 година, при определена по реда иа чл. 
21, ал.2 ог Правилника за организациятя и дейностrа на асоциациите гго ВиК, вноска на 

държавата до 20 000,00 лева." 

На асгювание чл. 1 98е, ал. 3 от ЗакОна за водите личнотл Ви присъствие е задължително, 

а при невъзмлжнОст да участвате в заседанието, Обг.г.tи►гския съвет следва да опрецели с 

решение друr Ваш представи•rел. 
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Плзицията и мандатът на представителя на (:?бщината за всикU заседание на ()бщото 
събрание слЕдва ца са съгласувани по ред, опlзецелен ог Общинския съвет, сьrласнс2 чл. 198сз. 
ал. 5 от Закогга за всэдите. 

Мандатът за представяl-iе псэзиl[ията на Общинвките съвети по въпрасите от прсэекта за 
дневггия рел на рецОвиото присъетвенn заееданивтn на ()бщотсэ съб}эание на Асоцмацията по 
Е3иК — Русе да бъцс еъс ерак на деilствие ц0 0б.04.2022 гОт[. вкл., в случгэй гіа нгlстэ;пи.nа 
Обектинна невъзмОжнОст за провежданет0 му на насрОченыта датп - 26.04.2022 г. 

Материали за засецаниета г.це Ви бьzщт предаставени по pe,ta на чл. 10. ал. б г г 
Правилника за аlзг-анизацията и дейносгіа на ас0циациите псэ ЕЗиК, гте; псэ-късн0 от тlэи седмици 
преди деня иа провежцане на абщОто събрание, чрез сист4мата за електронен абмен на 

цокументи и на ас]зициалната електрсэнна пОща, като същите моrгзт тtа Ви 6ъ,rtат прецсэставени :за 
запознаване и на хартиен носител на адреса на управление на Асоциаz.tията, а така съща пtе 
бъ,заr публикувагти и на интернет с•iргlницата на (Збластна ядминистрация -- Русе, в раздела на 

Асоциацията по ВиК-Русе. 

Настоящата покаиа за промени в пр0екта за пневен Хзед Ви се изпраща, не по-късгю от 21 
дена преци датата гга заседаниета, чрез системата за електрсзнен обмсн на, дакументи и на 
афициалната Ви електронна паща, като същдта ще бъ1хе публикувагrа и на интсрнст с7ранигtата 

на ©бластна администрация — Русе, в нзггълнегrи0 изискгзанията на rгл. 10, ал. 2, ал. 3 н ал. 4 от 

Пргэ:нилника за Организацията и дейността на АсОциациите по f3иК /изм.и 1zлп. ДВ бр.з от 
12.01.2021 т./. 

С уваженяе, 

АИАТUЛИ СТАИЕВ 

Ufiггистеи управител нn област Русе и 

Предеедите.rr на Aroe#ыация rrv BuK ип 

oboco6eнafna терытора,гя, абGтужвака от 

„Водасиаддяваые и ка»али.зпция" ООд — Русе 

7000 Русе, пл. "Свобода" № б, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092, 
e-mai1: avik„~nase,egлv.,l29, web: ruse.bg 


