
Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра 

 

 
 

 

ПРОТОКОЛ 

№3/30.07.2021 г. 

от извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра, проведено на 30.07.2021 г. 

 

 

Днес, 30.07.2021 г., от 11.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра, 

се проведе извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация Силистра, свикано от Ели Тодорова – Областен управител 

на област Силистра и Председател на Асоциация по ВиК – Силистра 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). Заседанието на ОС на 

Асоциация по ВиК – Силистра е свикано с покана с изх. №АВК-02-69/01.07.2021 г., при 

следния 

Дневен ред: 

 

1. Съгласуване  на Бизнес-план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – 

Силистра за регулаторен период 2022 – 2026 година на основание чл. 6.4 (д) – (е) от  

Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и  

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 

2. Други. 

 

Протоколист и лице, изчислило гласовете съгласно получените мандати по реда 

на чл. 15, ал. 3 от ПОДАВиК е Мая Хараланова – главен секретар на Асоциация по ВиК 

– Силистра. 

По въпросите от дневния ред са предложени следните решения: 
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По т. 1 от дневния ред:  

Решение:  Членовете на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД – Силистра на основание 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите във връзка с чл. 6.4, б. 

„д“ и „е“ от Договора, Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД – Силистра приема решение и съгласува Бизнес 

план на „ ВиК“ ООД – Силистра за регулаторен период  2022 – 2026 година  на основание 

чл. 6.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и  

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 

Съобразно входираните становища в деловодството на АВиК – Силистра с 

писмено представената позиция на всяка община по предложените точки от дневния ред, 

се извърши проверка на необходимите за провеждане на заседанието и вземане на 

решения кворум и мнозинство, изискуеми съгласно чл. 198в, ал. 7 и ал. 9 от Закона за 

водите. 

кворум на членовете на АВиК – Силистра 30.07.2021 г. 

1. За държавата с право на глас 35% от гласовете в ОС: г-жа Ели Тодорова – 

Областен управител на област Силистра и Председател на Асоциация по ВиК – 

Силистра, съгласно решение на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството №РД-02-14-678/30.07.2021 г. и пълномощно от Министъра на 

членове ОС вх. № % кворум 

(%) 

присъстващи 

за решения 

(%) 

МРРБ 

МОСВ 

АВК-02-88/30.07.2021 г. 

АВК-02-86/28.07.2021 г. 

35,00 35 да 

да 

Община Тутракан АВК-02-83/26.07.2021 г. 8,36 8,36 да 

Община Ситово  2,94  не 

Община Главиница  5,95  не 

Община Дулово АВК-02-85/28.07.2021 г. 15,39 15,39 да 

Община Кайнарджа АВК-02-81/23.07.2021 г. 2,76 2,76 да 

Община Силистра АВК-02-87/29.07.2021 г. 27,96 27,96 да 

Община Алфатар  1,65  не 

общо  100 89,47 89,47 
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околната среда и водите №15-00-15/28.07.2021 г., с процентно разпределение на 

гласовете 35%.  

2.  Д-р Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан и представител, 

съгласно Решение №350 на Общински съвет – Тутракан по Протокол №28/22.07.2021 г., 

постъпило в деловодството на АВиК – Силистра с вх. №АВК-02-83/26.07.2021 г., с 

процентно разпределение на гласовете 8,36%. 

3. Д-р Юксел Ахмед – Кмет на община Дулово и представител, съгласно 

Решение №639 на Общински съвет – Дулово по Протокол №23/27.07.2021 г., постъпило 

в деловодството на АВиК – Силистра с вх. №АВК-02-85/28.07.2021 г., с процентно 

разпределение на гласовете 15,39%. 

4. Г-н Любен Сивев – Кмет на община Кайнарджа и представител, съгласно 

Решение №192 на Общински съвет – Кайнарджа по Протокол №25/08.07.2021 г., 

постъпило в деловодството на АВиК – Силистра с вх. №АВК-02-81/23.07.2021 г., с 

процентно разпределение на гласовете 2,76%. 

5. Д-р Юлиян Найденов – Кмет на община Силистра и представител, съгласно 

Решение №561 на Общински съвет – Силистра по Протокол №23/29.07.2021 г., 

постъпило в деловодството на АВиК – Силистра с вх. №АВК-02-87/29.07.2021 г., с 

процентно разпределение на гласовете 27,96%. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Съгласуване  на Бизнес-план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра за 

регулаторен период 2022 – 2026 година на основание чл. 6.4 (д) – (е) от  Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и  съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 

 

 членове ОС % присъстващи за 

решения 

I точка 

МРРБ; МОСВ 35,00 да за 

Община Тутракан 8,36 да против 

Община Силистра 27,96 да за 

Община Дулово 15,39 да за 

Община Кайнарджа 2,76 да за 
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общо 100              89,47 81,11 

необходими % за кворум и 

приемане на решение 

 66,67             67,10 

гласуване на членовете на АВиК – Силистра 30.07.2021 г. 

Представителят на община Тутракан не е входирал в деловодството на АВиК  - 

Силистра писмено становище, относно полученият мандат „против“, съгласно чл. 14, 

ал. 4 от ПОДАВиК. 

 

Решение №1 

Членовете на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – 

Силистра на основание 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите във връзка с чл. 6.4, б. „д“ и 

„е“ от Договора, Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД – Силистра приема решение и съгласува Бизнес 

план на „ ВиК“ ООД – Силистра за регулаторен период  2022 – 2026 година  на основание 

чл. 6.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и  

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 

 

 

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 15, ал. 2 от ПОДАВиК. 

 

Приложения: 

1. Писмо с изх. №АВК-02-58/16.06.2021 г. до Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството и Министъра на околната среда и водите относно 

получаването на мандат за представяне на позицията на държавата по въпросите от 

дневния ред на заседанието на ОС на АВиК – Силистра;  

2. Покана до кметовете: Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, 

Ситово и Тутракан, за свикване на редовно неприсъствено събрание на общото събрание 

на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра с изх. №АВК-02-59/16.06.2021 г.; 

3. Решение  №РД-02-14-678/30.07.2021 г. на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството; 
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4. Пълномощно №15-00-15/28.07.2021 г. от Министъра на околната среда и 

водите; 

5. Заверено копие от Решение №350 по Протокол №28/22.07.2021 г. на 

Общински съвет – Тутракан; 

6. Заверено копие от Решение №639 по Протокол №23/27.07.2021 г. на 

Общински съвет – Дулово; 

7. Препис извлечение от Решение №192 по Протокол №25/08.07.2021 г. на 

Общински съвет – Кайнарджа; 

8. Заверено копие от Решение №548 по Протокол №22/24.06.2021 г. на 

Общински съвет – Силистра; 

9. Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра за 

регулаторен период 2022 – 2026 година. 

 

 

 

ЕЛИ ТОДОРОВА 

 

Областен управител на област Силистра 

Председател на Асоциация по ВиК Силистра  

 

 

Преброител на гласовете и протоколист: 

Мая Хараланова 

главен секретар на Асоциация по ВиК – Силистра 


