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

ПРОТОКОЛ
№2/04.09.2019 г.
от заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра,
проведено на 04.09.2019 г. от 14,00 часа в заседателната зала на Областна
администрация Силистра

Днес, 04.09.2019 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 90,00% от всички гласове, както следва:
1. Г-н Ивелин Статев – областен управител на област Силистра и председател на
Асоциацията по ВиК Силистра, съгласно решение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството №РД-02-14-775/14.08.2019 г. и
пълномощно от министъра на околната среда и водите №15-00-15/01.08.2019 г.,
с процентно разпределение на гласовете 35% .
2. Д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра и представител, съгласно
решение на ОС Силистра с №1109/25.07.2019 г., с процентно разпределение на
гласовете 27,96%.
3. Г-н Юксел Исмаил – заместник-кмет на община Дулово и представител,
съгласно решение на ОС Дулово с №603/27.08.2019 г., с процентно
разпределение на гласовете 15,39%.
4. Г-жа Сюзан Хасан – заместник-кмет на община Главиница и представител,
съгласно решение на ОС Главиница с №497/29.07.2019 г., с процентно
разпределение на гласовете 5,95%.
5. Г-жа Мария Илиева – заместник-кмет на община Ситово и представител,
съгласно решение на ОС Ситово с №61/30.07.2019 г., с процентно разпределени
на гласовете 2,94%.
6. Г-жа Валентина Токушева – заместник-кмет на община Кайнарджа и
представител, съгласно решение на ОС Кайнарджа с №474/31.07.2019 г., с
процентно разпределение на гласовете 2,76%.
Съгласно процедурата, изисквана от чл. 12, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), за
заседанието на общото събрание е изготвен списък на присъстващите с право на глас,
като са посочени имената и длъжностите им, а така също и броят на упражняваните от

тях гласове, съобразно данните от последното преброяване на населението през 2011
година.
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-02-14775/14.08.2019 г. и пълномощно от министъра на околната среда и водите №15-0015/01.08.2019 г.
Г-н Статев припомни, че съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закон за водите, за да е редовно
проведено заседанието, на него трябва да присъстват представители на държавата и
общините, които притежават не по-малко от 2/3 от всички гласове, а съгласно чл. 198в,
ал. 9 „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“. На първата насрочена дата за
събрание – 28.08.2019 г., поради липса на кворум, събранието беше отложено за
04.09.2019 г.
Видно от изготвения списък, на заседанието присъстват членове, притежаващи 90%
от гласовете. Горното обстоятелство изпълнява изискването на текста на чл. 198в, ал. 7
от Закона за водите относно редовността на заседанието и то може да бъде проведено.
В съответствие с текста на чл. 12, ал. 4 и ал. 5 от ПОДАВиК, на заседанието
присъства г-жа Елка Кирчева – финансов експерт на Асоциация по ВиК Силистра.
Заседанието на Общото събрание е открито за представители на средствата за
масова информация на обществеността.
За определяне на лицето, което ще води протокола, в Закона и Правилника не е
предвидена процедура, поради което г-н Статев определи г-жа Елка Михайлова –
старши експерт в Областна администрация. За преброител на кворума и гласовете –
съгласно чл. 12, ал. 8 от ПОДАВиК, преброител е главният секретар на Асоциацията.
Предвид отсъствието на г-жа Мая Хараланова, поради служебни ангажименти, г-н
Статев предложи, според разпоредбите на чл. 12, ал. 8, във вр. с чл. 12, ал. 4 от
Правилника, преброител на кворума и гласовете да е г-жа Елка Кирчева – финансов
експерт на Асоциацията.
Гласували:
За: 90,00%

Против: 0%

Въздържали се: 0%

С мнозинство от 90,00% Общото събрание прие преброител на кворума и
гласовете да е г-жа Елка Кирчева – финансов експерт на Асоциацията.
Г-н Ивелин Статев напомни, че с писмо с изх. №АВК-02-93/19.07.2019 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.
Проектът за дневен ред включва следните точки:
1. Обсъждане и приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциацията за 2020 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, поради което г-н Ивелин Статев предложи да се
гласува проекта за дневен ред.

Гласували:
За: 90,00%

Против: 0%

Въздържали се: 0%

С мнозинство от 90,00% 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 2020 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.

Г-н Статев заяви, че документът, който следва да се обсъди, е изпратен на
всички членове на Общото събрание по електронна поща, заедно с всички останали
материали.
Във връзка с гореизложеното, г-н Статев помоли присъстващите да изразят
своите становища и коментари, имайки предвид решенията на общинските съвети.
Не постъпиха становища и коментари и г-н Статев подложи на гласуване
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 2020 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: 90,00 %

Против: 0%

Въздържали се: 0%

С мнозинство от 90,00% 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 2020 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 Статев изрази удовлетворение от започналата реализация на
проекта по ОП „Околна среда 2014 – 2020“ за реконструкция и доизграждане на ВиК
мрежи на територията на област Силистра, който е на стойност около 80 млн. лв.
Според него, това ще доведе до подобряване на предлаганите от ВиК оператора услуги.
Г-н Статев призова присъстващите за въпроси, коментари и мнения. Не постъпиха
такива, той благодари на представителите на общините за участието и, поради
изчерпване на точките от дневния ред, 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:
Приложение 1: Списък на присъстващите с право на глас на извънредното
заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Силистра.

ИВЕЛИН СТАТЕВ
Областен управител на област Силистра
и Председател на Асоциация по ВиК Силистра

Преброител на гласовете:
Елка Кирчева
финансов експерт на Асоциация по ВиК – Силистра
Протоколчик:
Елка Михайлова
старши експерт в Областна администрация Силистра

УТВЪРДИЛ: …………………….

Ивелин Статев
ПРЕДСЕДАТЕЛ на АВиК Силистра
приложение 1
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2020 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

62 857.14 лв.

1. 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
2.
гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2020 год.
3. Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми

4. Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове
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 2019 год.

- 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

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 - гл.секретар АВиК - Силистра
Изготвил:
Елка Кирчева - гл. счетоводител АВиК - Силистра

40 857.14 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.

76 698.64 лв.

РАЗХОДИ - ВСИЧКО

1. Текущи разходи
1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя

III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)

22 000.00 лв.

76 698.64 лв.
59 000.00 лв.
42 000.00 лв.
7 000.00 лв.
10 000.00 лв.

17 698.64 лв.
4 000.00 лв.
5 000.00 лв.
3 718.64 лв.
3 000.00 лв.
1 000.00 лв.
980.00 лв.

0.00 лв.
0.00 лв.
(І. - ІІ.)

-13 841.50 лв.
13 841.50 лв.
13 841.50 лв.
33 841.49 лв.
-19 999.99 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.

ОБОСНОВКА
на БЮДЖЕТ за 2020 година на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от Водоснабдяване и канализация- Силистра ООД

Приходи за 2020 година:

-

62857.14

Средства от МРРБ - 35%

-

22000.00

Общини членове на АсВиК - 65%

-

40857.14

Невнесени вноски от общини членове на А ВиК за 2019 г.

-

0.00

Неусвоени ср-ва от 2019 г. , налични по Банкова с/ка

-

0.00

Планирани разходи за 2020 година:
I.Текущи разходи:
1.Заплати по трудов договор на трима служители:
- Гл.секретар, Финансов експерт, ВиК експерт
2.Граждански договори и др. доплащания
3.Задължителни осигурителни вноски от работодател

II.Издръжка:

76698.64
59000.00
42000.00
7000.00
10000.00

17698.64

1.Разходи за канцеларски и др. материали

4000.00

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

5000.00

3.Външни услуги в.т.ч.
- телекомуникационни услуги - 900.00
- интернет - 360.00
- обявления, пощенски разходи,обучения-2458.64

3718.64

4.Командировки

3000.00

5.Застраховки ДМА

1000.00

6.Други некласифицирани разходи в т.ч.:
- Банково обслужване - 550.00
- Год.актуализации на Програмни Прод. - 430

Съгласувал :
Мая Хараланова - гл.секретар АВиК - Силистра

Изготвил:
Елка Кирчева - гл.счетоводител АВиК - Силистра

980.00

Разпределение на гласовете и вноските за Бюджет 2020 г.

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Членове на ОС на Асоциация по ВиК Силистра

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

Съгласувал:
Мая Хараланова - гл.секретар АВиК-Силистра
Изготвил:
Елка Кирчева - гл. счетоводител АВиК - Силистра

участие в %

35.00
1.65
5.95
15.39
2.76
27.96
2.94
8.36

вноска в лева

22 000.00 лв.
1 036.14 лв.
3 739.00 лв.
9 672.71 лв.
1 733.86 лв.
17 573.86 лв.
1 847.00 лв.
5 254.57 лв.
62 857.14 лв.

