
Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД Силистра 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 3/19.07.2017 г. 

 

 

от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и 

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

ООД – Силистра, проведено на 18.07.2017 г. от 14,00 часа в заседателната зала на 

Областна администрация Силистра 

 

 

 

Днес, 18.07.2017 г., от 14,00 часа в заседателната зала на Областна администрация 

Силистра, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация Силистра, на което присъстваха представители на 

държавата и общините, представляващи  72,04% от всички гласове, както следва: 

 

1. Г-н Ивелин Статев – областен управител на област Силистра и председател на 

Асоциация по ВиК Силистра, съгласно решение на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството №РД-02-14-586/04.07.2017 г. и пълномощно от 

министъра на околната среда и водите №15-00-15/13.07.2017 г., с процентно 

разпределение на гласовете 35% .                                      

2. Г-н Данаил Николов – председател на Общински съвет Тутракан и представител, 

съгласно решение на ОС Тутракан с №418/22.06.2017 г., с процентно 

разпределение на гласовете 8,36%. 

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

на ОС Дулово с №273/29.06.2017 г., с процентно разпределение на гласовете 

15,39%. 

4. Г-жа Валентина Токушева – заместник-кмет на община Кайнарджа и 

представител, съгласно решение на ОС Кайнарджа с №221/30.06.2017 г., с 

процентно разпределение на гласовете 2,76%. 

5. Г-н Сезгин Алиибрям – кмет на община Ситово и представител, съгласно 

решение на ОС Ситово с №56/30.06.2017 г., с процентно разпределение на 

гласовете 2,94%. 

6. Г-жа Елис Талят – председател на Общински съвет Алфатар и представител, 

съгласно решение на ОС Алфатар с №235/29.06.2017 г., с процентно 

разпределение на гласовете 1,65%. 



7. Г-н Сюзан Хасан – заместник-кмет на община Главиница и представител, 

съгласно решение на ОС Главиница с №258/30.06.2017 г., с процентно 

разпределение на гласовете 5,95%. 

 

На заседанието присъстваха г-жа Мая Хараланова – главен секретар на Асоциация 

по ВиК Силистра и г-жа Елка Михайлова – младши експерт в дирекция АКРРДС на 

областна администрация. 

След регистрацията на присъстващите по приложения присъствен списък, който е 

неразделна част от протокола, г-н Ивелин Статев – председател на Асоциация по ВиК 

Силистра, приветства присъстващите представители на общините, обяви, че е налице 

необходимия кворум и откри извънредното заседание на Общото събрание. Присъстват 

представители на общините и държавата, които притежават 72,04% от всички гласове, 

което изпълнява изискването на чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите. Г-н Статев напомни, 

че съгласно чл. 198в, ал. 9 от същия закон, решенията на общото събрание се вземат с 

мнозинство от ¾ от всички гласове. 

 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 – г-жа Мая 

Хараланова. 

 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 – младши експерт в Областна 

администрация Силистра. 

 Г-н Ивелин Статев напомни на присъстващите, че с писмо с изх. №АВК-02-

85/14.06.2017 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“, с което са 

изпълнени изискванията на чл. 10, ал. 2 и ал. 6 от Правилника. Проектът за дневен ред 

включва следните точки: 

 

1. Обсъждане и приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията за 2018 г., в размер на 22 000,00 лв., съгласно чл. 20, 

ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.)  

 

Докладва: г-н Ивелин Статев – председател на Асоциацията. 

 

2. 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, не постъпиха и в началото на заседанието, 

поради което г-н Ивелин Статев предложи да се гласува проекта за дневен ред. 

 



Гласували: 

 

За: 72,04%         Против: 0%                 Въздържали се: 0% 

 

С мнозинство от   72,04 % 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 препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията за 2018 г., в размер на 22 000,00 лв., съгласно чл. 20, 

ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.)  

 

Докладва: г-н Ивелин Статев – председател на Асоциацията. 

 

2. Други. 

 

По т. 1 докладва председателят на Асоциацията г-н Ивелин Статев. 

 

 Документът, който предстои да бъде обсъден и за чието съгласуване предстои 

членовете на Общото събрание да вземат решение, е изпратен на кметовете на общини 

с писмо с изх. №АВК-02-85/14.06.2017 г.  

 Във връзка с гореизложеното, г-н Ивелин Статев помоли присъстващите да 

изразят своите коментари, мнения и предложения, имайки предвид решенията на 

общинските съвети.  

 Не постъпиха коментари, мнения и предложения и г-н Статев предложи да се 

гласува следния текст на предложение за решение: 

„Членовете на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД – Силистра приемат препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията за 2018 г. да е в размер на 22 000,00 лв. (двадесет 

и две хиляди лева), съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация.“ 

 

Гласували: 

 

За: 72,04%         Против: 0%                 Въздържали се: 0% 

 

С мнозинство от   72,04 % Общото събрание прие следното  

 

РЕШЕНИЕ: 



 Членовете на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД – Силистра приемат препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията за 2018 г. да е в размер на 22 000,00 лв. 

(двадесет и две хиляди лева), съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

  

По т. 2 от дневния ред. 

 

 Г-н Ивелин Статев даде думата на г-жа Мая Хараланова – главен секретар на 

Асоциацията. 

 Г-жа Хараланова призова общините при кореспонденцията им с ВиК оператора 

да изпращат всеки документ с копие до Асоциацията, за да бъде информиран 

председателя на Асоциацията и да има възможност да съдейства в случай на нужда. Тя 

даде пример с общините Дулово и Алфатар, като посочи, че на 10.07.2017 г. в 

деловодството на Асоциацията е постъпило писмо от Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството, от което става ясно, че двете общини имат 

кореспонденция с ВиК оператора относно проблеми с канализационната и 

водопреносната мрежа. Община Дулово има кореспонденция от месец февруари с 

„ВиК“ ООД – Силистра, но писмата не са адресирани с копие до Асоциацията. Г-жа 

Хараланова припомни, че съгласно клаузите в Договора, кореспонденцията на 

общините с ВиК оператора става или чрез Асоциацията или с копие до нея. 

 Г-н Статев добави, че това се прави с цел да се улесни и оптимизира процесът и, 

ако е необходимо да се търси съдействие от ресорно министерство, това да се случи по-

бързо и лесно. 

 Г-жа Хараланова напомни, че на заседанието на Общото събрание на 

Асоциацията, проведено на 27.03.2017 г., бе взето решение за приемане на бюджета на 

Асоциацията за 2017 г. и в срок от два месеца всяка община, член на Асоциацията, 

трябваше да преведе вноската си. Към момента Община Дулово няма преведени вноски 

за 2016 г., като за това са ѝ изпратени напомнящи писма. 

 Г-н Статев попита дали има и други общини, които не са превели вноските си за 

2016 г. 

 Г-жа Хараланова отговори, че само община Дулово дължи вноска за 2016 г. 

 Г-н Статев сподели с присъстващите, че в началото на месец юли е присъствал 

на среща на Асоциациите в гр. София, на която са се разисквали въпроси, свързани с 

проблеми с пречиствателните станции и с приемането им от ВиК операторите. В тази 

връзка, г-н Статев зададе въпрос на  представителите на общините докъде са стигнали с 

предаването на пречиствателните станции. 

 Г-жа Сюзан Хасан отговори, че са предали решението на Общинския съвет, 

пречиствателната станция в Главиница е въведена в експлоатация. 

 Д-р Юксел Ахмед сподели, че пречиствателната станция в Дулово няма Акт 16, 

но е в експлоатация. 



 Г-н Сезгин Алиибрям уточни, че пречиствателната станция в Ситово е работила 

2-3 месеца, след което работата е била преустановена. Има Акт 16 и са предадени 

всички необходими документи на ВиК оператора. 

 Г-н Данаил Николов отговори, че в Тутракан са предадени всички документи. 

 Г-н Статев обърна внимание на факта, че прехвърлянето на пречиствателните 

станции ще предизвика финансов проблем за населението, тъй като цената на услугата 

ще се повиши. За Силистра тя вече е повишена от 2,41 лв. на 3,09 лв. Това, според него,  

натоварва потребителите. 

 Д-р Юксел Ахмед подчерта, че се очаква цената да достигне до 5,00 лв. 

 Г-жа Хараланова уточни, че с нея се е свързал ресорния служител от ВиК 

оператора, за да сподели един проблем, който съществува в община Главиница  – 

наличието на много абонати, които не са включени към канализационната мрежа. 

 Г-жа Сюзан Хасан уточни, че всички абонати в община Главиница са включени 

към канализационната мрежа, но много от тях не използват услугата. 

 Г-н Статев поиска да бъде уточнено какви са причините за това. 

 Г-жа Хасан заяви, че някои от абонатите не плащат за осъществената услуга, а 

други не живеят постоянно на посочения адрес и е трудно да се проследи ползването и 

заплащането на услугата. 

 Г-н Статев изрази готовност за съдействие, като поиска среща с кмета на община 

Главиница, на която да се потърси разрешаване на проблема. 

Г-н Сезгин Алиибрям напомни, че на предишно заседание на Общото събрание 

на Асоциацията беше взето решение предаването на пречиствателните станции да 

приключи в края на месец юни 2017 г., а срокът отново е удължен. 

 Г-жа Хараланова уточни, че това зависи изцяло от общините и от 

документацията, която предават на ВиК оператора. Условията са две: пречиствателната 

станция да е въведена в експлоатация и да е осигурен целия комплект от  нужните 

документи в два екземпляра. Тя отбеляза, че до момента в Асоциацията не са 

входирани документи от община Ситово. 

 Г-н Алиибрям обясни, че документите са предадени на ВиК оператора. 

 Г-н Статев предложи ресорния служител от община Ситово да се свърже с г-жа 

Мая Хараланова, за да се уточнят техническите въпроси. 

Г-н Статев призова присъстващите за въпроси, мнения и коментари. Такива не 

последваха и поради изчерпване на точките от дневния ред, той 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 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. 

 

 

 

 

ИВЕЛИН СТАТЕВ 

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 





Ивелин Статев

приложение 1

№ ПО РЕД ВИД РАЗХОД
ГОДИШЕН РАЗМЕР 

В ЛЕВА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 62 857.14 лв.

1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ 22 000.00 лв.

 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 2018 год. 40 857.14 лв.

3. Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми 0.00 лв.

4. Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове 0.00 лв.

5.
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.
0.00 лв.

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 62 857.14 лв.

 1.  Текущи разходи 62 857.14 лв.

1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя 50 358.50 лв.

   - заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 37 000.00 лв.

   - други  възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.) 6 000.00 лв.

   - задължителни осигурителни вноски от работодатели 7 358.50 лв.

1.2. Издръжка, в т.ч.: 12 498.64 лв.

   - материали 3 399.84 лв.

   - консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.) 2 850.16 лв.

   - разходи за външни услуги 3 218.64 лв.

   - разходи за командировка 1 800.25 лв.

   - разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване) 300.12 лв.

   - други разходи, некласифицирани другаде 929.63 лв.

 2.  Капиталови разходи 0.00 лв.

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 0.00 лв.

III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2017 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)        (І. - ІІ.) 0.00 лв.

IV. ФИНАНСИРАНЕ 0.00 лв.

1. Депозити и средства по сметки – нето (+/-) 0.00 лв.

1.1. Остатък в левове по сметки от предходния период (+) 0.00 лв.

1.2. наличност по сметки в края на периода (-)

2. Касови наличности – нето (+/-) 0.00 лв.

2.1. остатък в касата в  левове от предходния период (+) 0.00 лв.

2.2. наличност в касата в левове в края на периода (-) 0.00 лв.

Изготвил:                                                                                

Мая Хараланова - главен секретар АВиК - Силистра

 

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - СИЛИСТРА 

                                                                                                                                           УТВЪРДИЛ: …………………….

ПРЕДСЕДАТЕЛ на АВиК Силистра

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ

ЗА 2018 ГОДИНА

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 



                                                            


