Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД Силистра

ПРОТОКОЛ
№ 2/04.04.2017 г.
от заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра,
проведено на 30.03.2017 г. от 14,00 часа в заседателната зала на Областна
администрация Силистра

Днес, 30.03.2017 г., от 14,00 часа в заседателната зала на Областна администрация
Силистра, се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по
водоснабдяване и канализация Силистра, на което присъстваха представители на
държавата и общините, представляващи 81,68% от всички гласове, както следва:
1. Г-н Петко Добрев – областен управител на област Силистра и председател на
Асоциацията по ВиК Силистра, съгласно решение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-242/23.03.2017 г. и
пълномощно от министъра на околната среда и водите № 15-00-15/29.03.2017 г.,
с процентно разпределение на гласовете 35% .
2. Д-р Мария Димитрова – председател на общински съвет Силистра и
представител, съгласно решение на ОС Силистра с № 441/30.03.2017 г., с
процентно разпределение на гласовете 27,96%.
3. Г-н Милен Маринов – заместник кмет на община Тутракан и представител,
съгласно решение на ОС Тутракан с № 353/30.03.2017 г., с процентно
разпределение на гласовете 8,36%.
4. Г-н Неждет Джевдет – кмет на община Главиница и представител, съгласно
решение на ОС Главиница с № 214/29.03.2017 г., с процентно разпределение на
гласовете 5,95%.
5. Г-жа Валентина Токушева – зам. кмет на община Кайнарджа и представител,
съгласно решение на ОС Кайнарджа с № 181/29.03.2017 г., с процентно
разпределение на гласовете 2,76%.
6. Г-жа Елис Талят – председател на общински съвет Алфатар и представител,
съгласно решение на ОС Алфатар с № 207/28.03.2017 г., с процентно
разпределение на гласовете 1,65%.
На заседанието присъстваха и: г-н Сезгин Алиибрям – кмет на община Ситово, но
без право на глас, поради липса на мандат от Общински съвет Ситово, д-р Юлиян
Найденов – кмет на община Силистра (присъединил се на по-късен етап от
заседанието), г-жа Мая Хараланова – главен секретар на Асоциация по ВиК Силистра,

г-жа Елка Михайлова – младши експерт в Дирекция АКРРДС в Областна
администрация Силистра.
След регистрацията на присъстващите по приложения присъствен списък, който е
неразделна част от протокола, г-н Петко Добрев – председател на Асоциацията по ВиК
Силистра, приветства присъстващите представители на общините, обяви, че е налице
необходимия кворум и откри редовното заседание на Общото събрание.
Според чл. 12, ал. 8 от Правилника за организация и дейност на асоциациите по
ВиК преброител на кворума и гласовете е главния секретар на Асоциацията, освен ако
Общото събрание не избере друго лице. Г-н Добрев предложи за преброител на
гласовете да бъде избран главния секретар на Асоциацията – г-жа Мая Хараланова.
Гласували:
За: 81,68%

Против: 0%

Въздържали се: 0%

С мнозинство от 81,68% Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:
Общото събрание избира за преброител на гласовете г-жа Мая Хараланова – гл.
секретар на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД Силистра.
За определяне на лицето, което ще води протокола, в Закона и Правилника не е
предвидена процедура, поради което председателят на Асоциацията определи протокол
на заседанието да води г-жа Елка Михайлова – мл. експерт в Областна администрация
Силистра.
Заседанието на Общото събрание е открито за представители на средствата за
масова информация и обществеността.
С присъствието на техните представители, общините изпълняват правомощието
си, определено с разпоредбата на чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите. Със своите
решения общинските съвети са гласували мандат на своите представители да
представляват позициите им по отделните въпроси от дневния ред, като копия от тези
решения ще бъдат приложени към Протокола от заседанието.
Председателят на Асоциацията информира представителите на общините, че е
получил мандат да представлява позицията на държавата по въпросите от дневния ред с
Решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14242/23.03.2017 г. и пълномощно от министъра на околната среда и водите № 15-0015/29.03.2017 г.
Г-н Петко Добрев напомни, че с писмо с изх. № АВК-02-52/27.02.2017 г. на
всички членове на Общото събрание на Асоциацията е изпратен проект на дневен ред

на заседанието, който е публикуван и на електронната страница на Областна
администрация Силистра в Раздел „Асоциация по ВиК“ и материалите по него, с което
са изпълнени изискванията на чл. 10, ал. 2 и ал. 6 от Правилника. Съгласно чл. 198в, ал.
9 от Закона за водите „Решенията на общото събрание на Асоциацията по ВиК се
вземат с мнозинство от ¾ от всички гласове, с изключение на решенията за промяна в
границите на обособената територия, които се приемат с единодушие“.
Проектът за дневен ред включва следните точки:
1. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по
ВиК Силистра за 2016 г., съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по ВиК.
Докладва: г-н Петко Добрев – председател на Асоциацията.
2. Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК
Силистра за 2016 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.
Докладва: г-н Петко Добрев – председател на Асоциацията.
3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК Силистра за 2017 г., съгласно чл.
21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.
Докладва: г-н Петко Добрев – председател на Асоциацията.
4. Обсъждане и приемане на решение за изразяване на съгласие с изпълнението на
проектно предложение „Инвестиционен проект за изграждане на ГПОСВ и
доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“ на община Тутракан с
№ в ИСУН 2020-BG16М1ОP002-1.009-0002, по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.009
„Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2“, по приоритетна ос 1 на
ОПОС 2014 – 2020 г. и за поемане на задължение за спазване на
законодателството в областта на държавните помощи при сключване на
договори, с които Асоциацията по ВиК Силистра възлага извършването на ВиК
услугите, експлоатацията и поддръжката на ВиК активи, изградени на
обособената територия на Асоциацията.
Докладва: г-н Петко Добрев – председател на Асоциацията.
5. Други.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, всеки от членовете има право да иска
включване на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред. В установения срок

такива предложения не са постъпили, поради което г-н Петко Добрев предложи да се
гласува проекта за дневен ред.

Гласували:
За: 81,68%

Против: 0%

Въздържали се: 0%

С мнозинство от 81,68% Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:
Приема следния дневен ред за заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация Силистра:
1. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по
ВиК Силистра за 2016 г., съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по ВиК.
Докладва: г-н Петко Добрев – председател на Асоциацията.
2. Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК
Силистра за 2016 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.
Докладва: г-н Петко Добрев – председател на Асоциацията.
3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК Силистра за 2017 г., съгласно чл.
21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.
Докладва: г-н Петко Добрев – председател на Асоциацията.
4. Обсъждане и приемане на решение за изразяване на съгласие с изпълнението на
проектно предложение „Инвестиционен проект за изграждане на ГПОСВ и
доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“ на община Тутракан с
№ в ИСУН 2020-BG16М1ОP002-1.009-0002, по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.009
„Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2“, по приоритетна ос 1 на
ОПОС 2014 – 2020 г. и за поемане на задължение за спазване на
законодателството в областта на държавните помощи при сключване на
договори, с които Асоциацията по ВиК Силистра възлага извършването на ВиК
услугите, експлоатацията и поддръжката на ВиК активи, изградени на
обособената територия на Асоциацията.
Докладва: г-н Петко Добрев – председател на Асоциацията.

5. Други.
По т. 1 докладва председателят на Асоциацията г-н Петко Добрев.
Г-н Добрев заяви, че документът, който следва да се обсъди, е бил изпратен на
всички членове на Общото събрание по електронна поща, заедно с всички останали
материали. Бюджетът на Асоциацията е приет с решение на Общото събрание,
проведено на 01.03.2016 г.
Във връзка с гореизложеното, г-н Петко Добрев помоли присъстващите да
изразят своите мнения и предложения, имайки предвид решенията на общинските
съвети по отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2016 г.
Не постъпиха мнения и предложения и г-н Петко Добрев подложи на гласуване
следния текст на предложение за решение:
„Членовете на Общото събрание приемат отчета за изпълнение на бюджета на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра за 2016 г.“
Гласували:
За: 81,68 %

Против: 0%

Въздържали се: 0%

С мнозинство от 81,68% Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:
Членовете на Общото събрание приемат отчета за изпълнение на бюджета
на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра за 2016 г.
По т. 2 от дневния ред г-н Добрев подчерта, че в изпълнение на изискванията на чл.
46, ал. 1, т. 12 от Правилника, главният секретар на Асоциацията е изготвил проект за
отчет на дейността на Асоциацията за 2016 г. В изпълнение на чл. 16, ал. 3 от
Правилника, областният управител е утвърдил проекта и той е бил предоставен на
министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на околната
среда и водите, както и на членовете на Асоциацията. Г-н Добрев призова
присъстващите за мнения и коментари по така предложения проект. Такива не
постъпиха и той предложи следния текст на проект на решение за гласуване:
„Членовете на Общото събрание приемат годишния отчет за дейността на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра за 2016 г.“

Гласували:
За: 81,68 %

Против: 0%

Въздържали се: 0%

С мнозинство от 81,68% Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:
Членовете на Общото събрание приемат годишния отчет за дейността на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра за 2016 г.
По т. 3 от дневния ред г-н Добрев разясни, че проекта за бюджет за 2017 г. е
съставен съгласно чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Правилника, като е изпратен на членовете на
общото събрание. До момента няма постъпили въпроси и предложения, поради което
той счита, че така предложения бюджет може да бъде гласуван.
Г-н Джевдет попита дали в такъв случай и размерът на вноската на общините се
запазва.
Г-жа Хараланова отговори, че размерът на вноските на общините остава
непроменен.
Г-н Добрев прикани още веднъж присъстващите да изразят мнения и коментари
по проекта за бюджет. Такива не постъпиха и той предложи следния текст на
предложение на решение за гласуване:
„Членовете на Общото събрание приемат за изпълнение предложения бюджет на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра за 2017 г.“
Гласували:
За: 81,68 %

Против: 0%

Въздържали се: 0%

С мнозинство от 81,68% Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:
Членовете на Общото събрание приемат за изпълнение предложения
бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра за
2017 г.
По т. 4 от дневния ред г-н Добрев призова за мнения и коментари относно
изграждането на ГПСОВ Тутракан.

Г-жа Мария Димитрова заяви, че членовете на Общото събрание не могат да
създават пречки на общината за изграждане на пречиствателната станция, още повече
че изпълнението е по европейски проект.
Не постъпиха други мнения и г-н Добрев подложи следния текст за проект на
решение на гласуване:
„Членовете на Общото събрание приемат решение за изразяване на съгласие с
изпълнението на проектно предложение „Инвестиционен проект за изграждане на
ГПОСВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“ на община Тутракан
с № в ИСУН 2020-BG16М1ОP002-1.009-0002, по процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК
проекти – компонент 2“, по приоритетна ос 1 на ОПОС 2014 – 2020 г. и за поемане на
задължение за спазване на законодателството в областта на държавните помощи при
сключване на договори, с които Асоциацията по ВиК Силистра възлага извършването
на ВиК услугите, експлоатацията и поддръжката на ВиК активи, изградени на
обособената територия на Асоциацията.“
Гласували:
За: 81,68 %

Против: 0%

Въздържали се: 0%

С мнозинство от 81,68% Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:
Членовете на Общото събрание приемат решение за изразяване на съгласие
с изпълнението на проектно предложение „Инвестиционен проект за изграждане
на ГПОСВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“ на община
Тутракан с № в ИСУН 2020-BG16М1ОP002-1.009-0002, по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.009
„Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2“, по приоритетна ос 1 на
ОПОС 2014 – 2020 г. и за поемане на задължение за спазване на законодателството
в областта на държавните помощи при сключване на договори, с които
Асоциацията по ВиК Силистра възлага извършването на ВиК услугите,
експлоатацията и поддръжката на ВиК активи, изградени на обособената
територия на Асоциацията.
По т. 5 от дневния ред г-н Добрев прикани присъстващите за изразяване на
други предложения, мнения, въпроси и становища.
Г-жа Мария Димитрова постави отново въпроса за решенията на общинските
съвети – защо за всяко заседание на Общото събрание е необходимо да има конкретно
решение.

Г-жа Хараланова обясни, че е необходимо да има конкретно решение за всяко
заседание, тъй като в него, освен упълномощаване на представител, общинският съвет
определя и позицията му по всяка точка от проекта на дневния ред, съгласно
разпоредбите на чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация.
Г-н Добрев заяви, че най-вероятно намеренията са да се увеличат правомощията
на местната власт, което на този етап е само формално. В други страни от ЕС
правомощията на местната власт са много по-големи.
Г-жа Хараланова уведоми присъстващите, че е постъпило писмо от ВиК
оператора във връзка с приемането на пречиствателната станция на община Силистра.
Според оператора, липсват някои документи.
Г-н Добрев изрази учудване, тъй като е смятал, че общината и ВиК операторът
съгласуват действията по предаване на пречиствателната станция.
Д-р Найденов се присъедини към заседанието. Той обясни, че е запознат с
писмото и липсващите документи вече се приготвят за предоставяне на ВиК оператора.
Г-н Добрев изрази притеснение от констатацията в писмото за липса на цена за
пречистване.
Д-р Найденов подчерта, че е разговарял с представители на МРРБ и КЕВР и
липсата на цена не е пречка за приемане на водния цикъл.
Д-р Димитрова изрази съмнение, че ВиК операторът умишлено забавя
процедурата, за да не инвестира финансови средства.
Д-р Найденов отново подчерта, че общината е вложила огромен финансов
ресурс в поддръжката на пречиствателната станция, който е можел да се инвестира
например в ремонт на всички детски площадки на територията на града. Той заяви, че
процедурата по приемане не е сложна и може да се направи буквално за два дни –
прави се приемно-предавателен протокол и се назначава комисия. Той изрази готовност
в най-кратък срок да издаде заповед за назначаване на комисията.
Г-н Джевдет заяви, че относно пречиствателната станция в Главиница – вече има
решение на общински съвет и се очаква то да влезе в сила, след изтичане на
законоустановения срок за обжалване. Започнало е предаване на необходимите
документи на ВиК оператора.
Г-жа Хараланова напомни, че е необходимо документите да се изпращат по
официален път, за по-голяма сигурност.
Не постъпиха повече коментари и поради изчерпване на точките от дневния ред,
г-н Добрев благодари на представителите на общините за участието и закри
заседанието.

Копие от протокола да се изпрати на министъра на регионалното развитие и
благоустройството, министъра на околната среда и горите, и председателите на
общинските съвети в област Силистра, съгласно чл.198 е, ал.6 от ЗВ. Екземпляр от
същия да бъде изпратен на членовете на Общото събрание и да бъде публикуван на
интернет страницата на Областна администрация Силистра, съгласно чл.15, ал.5 от
Правилника за организацията и дейността на АВиК.
Съгласно чл. 15, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация неразделна част от настоящият протокол
са следните приложения:

Приложения:
1. Списък на присъстващите с право на глас на редовното заседание на общото
събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Силистра;
2. Мандати на общинските съвети за представляване на позицията на общините
в заседанието на Общото събрание на Асоциацията.

ПЕТКО ДОБРЕВ
Областен управител на област Силистра
и Председател на Асоциация по ВиК Силистра

Преброител на гласовете:
Мая Хараланова
главен секретар на Асоциация по ВиК – Силистра
Протоколчик:
Елка Михайлова
младши експерт в Областна администрация Силистра

УТВЪРДИЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК - Силистра
ПЕТКО ДОБРЕВ
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД гр. СИЛИСТРА
№ ПО
РЕД

ВИД РАЗХОД

ПЛАН

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
1.
2.
3.
4.

Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал.
13 от ЗВ
Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно
процентното съотношение на гласовете им, , съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2016 г.
Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и
програми
Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове-лихви

Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно
5. процентното съотношение на гласовете им, , съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ - средства, които са за изпълнение на
бюджета за 2015 г. и не са осигурени през 2015 г.

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО
1. Текущи разходи
1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя
- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения
- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения м.12,2015
- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)
- задължителни осигурителни вноски от работодатели
- задължителни осигурителни вноски от работодатели м.12.2015
1.2. Издръжка, в т.ч.:
- материали
- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)
- разходи за външни услуги
- разходи за командировка
- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)
- други разходи, некласифицирани другаде
2 Капиталови разходи

III.
IV.
1
2
2.1.
2.2.

ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)

ФИНАНСИРАНЕ
Външно финансиране
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
Наличност в началото на периода (+)
Наличност в края на периода (-)
Съгласувал:
Мая Хараланова - Гл .секретар на АВиК - Силистра
Изготвил:
Мария Александрова

ОТЧЕТ

43332.00

26204.67

15000.00

15000.00

27861.00

10732.86

0.81
471.00

471.00

59402.00

20295.24

59402.00
47997.00

20295.24
13185.77

35000.00

10044.82
1062.12

6000.00

0.00

6997.00

1832.46

11405.00

7109.47

3000.00

865.44

246.37

(І. - ІІ.)

2810.00

668.01

3065.00

4663.74

1300.00

603.78

300.00

0.00

930.00

308.50

0.00

0.00

-16070.00
16070.00
0.00

5909.43
5909.43
0.00

16070.00
16070.00
0.00

-5909.43
16070.92
-21980.35

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД, Силистра

Бюджетът на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД,
Силистра е приет с решение по точка 3 от дневния ред на заседанието на
общото събрание на Асоциацията, проведено на 01.03.2016 година.
Приходната част на приетият бюджет за 2016 година е формирана изцяло
само от възможностите, обусловени от текста на чл.19, ал.1, т.1 от Правилника
за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
– от членовете на Асоциацията – държавата и общините, като вноската на
държавата е 15 000.00 лева, а на общините – 27 861.00 лева.
Общият размер на вноските от членовете на Асоциацията, дължими за
2016 година е в размер на 27 861.00 лева. Към 31.12.2016 г. в бюджета на
Асоциацията не са преведени вноски от три общини на обща стойност 17
128.14 лв. и в тази връзка общият размер на вноските на общините в бюджета
на Асоциацията възлиза на стойност 11 203.86 лв.
През 2016 година по сметката на асоциацията са постъпили вноски на
общини, не издължили се през 2015 г. в общ размер от 471.00 лева.
Към 31.12.2016 г. по разплащателната сметка на Асоциацията са
постъпили приходи от лихви в размер на 0.81 лв.

ул. „Добруджа“ № 27, тел. 086 818 833, e-mail: avik_silistra@abv.bg

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра

При така посочените по-горе цифри приходната част на бюджета за 2016
година е в размер на 26 204.67 лева.
Общият размер на извършените разходите през 2016 година е 20 295.24,
разпределени както следва:
1. Текущи разходи:
 Заплати и възнаграждения на персонала, задължителни осигурителни
вноски от работодателя – 13 185.77 лв. (персоналът на Асоциацията се състои
от Главен секретар на АВиК, назначен след провеждане на конкурс);
 Разходи за персонал нает по трудови правоотношения, задължителни
осигурителни вноски от работодатели за 2016 г. – 11 877.28 лв. (Разходите за
наетия по трудови правоотношения персонал и дължимите осигурителни
вноски от работодателя за м. Декември 2015 г. (общо в размер на 1 308.49 лв.,
за двама служители), са начислени към 31.12.2015 г., но са изплатени на
04.01.2016 г.);
2. Текуща издръжка – 7 109.47 лева, в т.ч.:
 канцеларски и други материали – 865.44 лв.;
 консумативи (ел. енергия, вода) – 668.01 лв.;
 външни услуги (счетоводно обслужване, консултации, обяви, участие в
семинар по прилагане на ЗОП, съобщителни услуги) – 4 663.74 лв.;
 командировки (проведени консултации във връзка с изготвянето и
подписването на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК системите и съоръженията, участие в работна среща с представители на
МРРБ във връзка с регионални прединвестиционни проучвания) – 603.78 лв.;
 други некласифицирани разходи (такси за банково обслужване – 308.50
лева.;

ул. „Добруджа“ №27, тел. 086 818 833, e-mail: avik_silistra@abv.bg
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Към 01.01.2016 г. по разплащателната сметката на Асоциацията
наличните парични средства са в размер на 16 070.92 лева.
След направените разходи и постъпилите през 2016 г. вноски от
членовете на Асоциацията, разплащателната сметка към 31.12.2016 г. е със
салдо 21 980.35 лв.

Председател на Асоциация по ВиК – Силистра:
/ Петко Добрев /
Съгласувал:
Главен секретар на АВиК – Силистра
/Мая Хараланова/
Изготвил:
/ Мария Александрова/

ул. „Добруджа“ №27, тел. 086 818 833, e-mail: avik_silistra@abv.bg

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД,СИЛИСТРА
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
През 2016г. бяха извършвани дейности, свързани с организационното укрепване на
Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра , приемане на целогодишен бюджет,
синхронизиране на работата и изпълнение на указанията на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, подготвителни действия по провеждане на
конкурсите, предвидени в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация (Правилника), материално-техническото осигуряване на
асоциацията и други.
Съвместно със служители на Областна администрация се извършиха необходимите
действия по процедурата за провеждане на конкурси за заемане на длъжностите по щатно
разписание на асоциацията, определени в параграф 7, ал.1 от Правилника. През месец
януари след проведен конкурс за длъжността главен секретар, е назначен на работа
кандидата класиран на първо място. За останалите две длъжности беше обявен конкурс в
началото на месец юни, но нямаше нито един кандидат. Предвид очертаващата се
натовареност и отговорност, през 2017г. ще бъде обявен конкурс за длъжностите ВиК
експерт и финансов експерт.
През отчетния период Асоциацията проведе три заседания на Общото събрание за 2016 г.,
които се проведоха на 28.01.2016г., 01.03.2016г. и 08.11.2016г.
На заседанието проведено на 28.01.2016г., на основание чл.20, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото
събрание прие препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията за 2016 г. да бъде в размер на 15 000.00лева / петнадесет хиляди лева /.
На проведеното на 01.03.2016г. заседание на общото събрание се приеха годишния отчет
за дейността на Асоциацията за 2015г., отчета за изпълнение на бюджета за 2015г., както и
бюджета на Асоциацията за 2016г. На заседанието общото събрание на Асоциацията прие
много важно решение, а именно за сключване на Договор, по реда на чл. 198п, ал.1,
предложение първо от Закона за водите, с оператора „ВиК“ ООД, Силистра, който влезе в
сила от 01.04.2016г.
На 08.11.2016г., на основание чл. 4.2. (г) от Договора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между

ул. „Добруджа“ № 27, тел. 086 818 833, e-mail: avik_silistra@abv.bg

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра

Асоциация по ВиК – Силистра и „ВиК“ ООД, Силистра, общото събрание съгласува Плана
за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на оператора - „ВиК“ ООД,
Силистра и прие препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията за 2017г., който да бъде в размер на 22 000.00лева / двадесет и две хиляди
лева /.
Служителите на асоциацията поддържаха необходимите контакти с кметовете или други
представители на общините по въпросите, свързани с дейността на асоциацията.
През 2016г., се осъществиха ползотворни връзки със служителите от други асоциации в
областите Русе, Добрич, Шумен, Велико Търново и др., като се обменяха мнения и
виждания по възникнали проблемни ситуации в процеса на работа.
През периода всички поставени задачи и указания бяха изпълнени по начин, съобразен
изцяло с действащите нормативни документи, като беше проявена необходимата
отговорност и настойчивост за решаване на възникващите проблеми в процеса на работа,
при което се достигна до важния резултат - подписване на договора. Окачествяваме
подписването на договора като важен резултат от положените усилия, защото той създава
възможност за реализиране целите на реформата във водния сектор и осигуряване на покачествени водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите.

ПЕТКО ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК – Силистра
Изготвил:................
Мая Хараланова – главен секретар АВиК - Силистра

ул. „Добруджа“ № 27, тел. 086 818 833, e-mail: avik_silistra@abv.bg

УТВЪРДИЛ: …………………….
ПЕТКО ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК Силистра
приложение 1
БЮДЖЕТ
ЗА 2017 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - СИЛИСТРА

I.

ГОДИШЕН РАЗМЕР
В ЛЕВА

ВИД РАЗХОД

№ ПО РЕД

ПРИХОДИ - ВСИЧКО

59 989 лв.

1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ
2.

Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение
на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2017 год.

15 000 лв.
27 861 лв.

3. Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми

0 лв.

4. Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове

0 лв.

5.
II.

Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение
на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2016 год.

81 969 лв.

РАЗХОДИ - ВСИЧКО

1. Текущи разходи
1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя
- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения
- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)
- задължителни осигурителни вноски от работодатели
1.2. Издръжка, в т.ч.:
- материали
- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)
- разходи за външни услуги
- разходи за командировка
- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)
- други разходи, некласифицирани другаде
2. Капиталови разходи
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2016 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
IV.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

ФИНАНСИРАНЕ
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)
наличност по сметки в края на периода (-)
Касови наличности – нето (+/-)
остатък в касата в левове от предходния период (+)

наличност в касата в левове в края на периода (-)

Съгласувал:
Мая Хараланова - главен секретар АВиК - Силистра
Изготвил:
Мария Александрова

17 128 лв.

81 969 лв.
61 956 лв.
44 000 лв.
9 000 лв.
8 956 лв.

20 013 лв.
6 000 лв.
4 000 лв.
5 000 лв.
3 000 лв.
300 лв.
1 713 лв.

0 лв.
0 лв.
(І. - ІІ.)

-21 980 лв.
21 980 лв.
21 980 лв.
21 980 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.

ОБОСНОВКА
на БЮДЖЕТ за 2017 година на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от Водоснабдяване и канализация- Силистра ООД

Приходи за 2016 година:

-

81969

Средства от МРРБ - 35%

-

15000

Общини членове на АсВиК - 65%

-

27861

Невнесени вноски от общини членове на А ВиК за 2016 г.

-

17128

Неусвоени ср-ва от 2016г. , налични по Банкова с/ка

-

21980

Планирани разходи за 2016 година:
I.Текущи разходи:
1.Заплати по трудов договор на трима служители:
- Гл.секретар, Финансов експерт, ВиК експерт

81969
61956
44000

2.Граждански договори и др. доплащания

9000

3.Задължителни осигурителни вноски от работодател

8956

II.Издръжка:

20013

1.Разходи за канцеларски и др. материали

6000

2.Консумативи вт.ч. вода,горива,ел.енергия

4000

3.Външни услуги в.т.ч.
- телекомуникационни услуги
- интернет
- обявления, пощенски р-ди, обучения

5000

4.Командировки
5.Застраховки ДМА
6.Други некласифицирани разходи в т.ч.:
- Банково обслужване
- Год.актуализации на Програмни Прод.

Изготвил:
Мая Хараланова - главен секретар АВиК - Силистра

3000
300
1713

Разпределение на гласовете и вноските за Бюджет 2017 г.

Членове на ОС на Асоциация по ВиК Шумен

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Държавата
Община Алфатар
Община Главиница
Община Дулово
Община Кайнарджа
Община Силистра
Община Ситово
Община Тутракан

участие в %

35.00
1.65
5.95
15.39
2.76
27.96
2.94
8.36

ОБЩО

Изготвил:

Мая Хараланова - главен секретар АВиК - Силистра

вноска в лева

15 000.00 лв.
707.14 лв.
2 550.00 лв.
6 595.71 лв.
1 182.86 лв.
11 982.86 лв.
1 260.00 лв.
3 582.86 лв.
42 861.43 лв.

