Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра
ул. „Добруджа“ №27, тел. 086 818 833, e-mail: avik_silistra@abv.bg

ПРОТОКОЛ

№ 1/28.01.2016 г.

от заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра,
проведено на 28.01.2016 г. от 14,00 часа в заседателната зала на Областна
администрация Силистра

Днес, 28.01.2016 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 92,41% от всички гласове, както следва:
1. Г-н Стоян Бонев – областен управител на област Силистра и председател на
Асоциацията по ВиК Силистра, съгласно заповед на министъра на регионалното
развитие и благоустройството № РД-02- 14-3/07.01.2016 г. и пълномощно от
министъра на околната среда и водите № 15-00-127/21.01.2016 г., с процентно
разпределение на гласовете 35% .
2. Д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра и представител, съгласно
решение на ОС Силистра с № 116/28.01.2016 г., с процентно разпределение на
гласовете 27,96%.
3. Д-р Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан и представител, съгласно
решение на ОС Тутракан с № 78/21.01.2015 г., с процентно разпределение на
гласовете 8,36%.
4. Г-н Юксел Исмаил – зам. кмет на община Дулово и представител, съгласно
решение на ОС Дулово с № 95/08.05.2012 г., с процентно разпределение на
гласовете 15,39%.
5. Г-жа Валентина Токушева – зам. кмет на община Кайнарджа и представител,
съгласно решение на ОС Кайнарджа с № 36/22.01.2016 г., с процентно
разпределение на гласовете 2,76%.
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6. Г-н Сезгин Алиибрям – кмет на община Ситово и представител, съгласно
решение на ОС Ситово с № 5/28.01.2016 г., с процентно разпределение на
гласовете 2,94%.
Не присъстват представители на община Алфатар с процентно разпределение на
гласовете – 1,65% от всички гласове и на община Главиница с процентно
разпределение на гласовете – 5,95% от всички гласове.
На заседанието присъстваха г-н Младен Минчев – зам. областен управител на
област Силистра, г-жа Мая Хараланова – главен секретар на Асоциация по ВиК
Силистра и г-жа Елка Михайлова – мл. експерт в Областна администрация Силистра.
След регистрацията на присъстващите по приложения присъствен списък, който е
неразделна част от протокола, г-н Стоян Бонев – председател на Асоциация 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 – 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 предложи
протокол на заседанието да води г-жа Елка Михайлова – мл. експерт в Областна
администрация Силистра. Предложението беше прието с гласовете на представителите
на всички общини с право на глас.
Г-н Стоян Бонев информира присъстващите, че с писмо с изх. № АВК-0265/15.12.2015 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 решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра за 2016 г.
2. Обсъждане на проект на бюджет и приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД,
Силистра за 2016г.
3. Разни.
От Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ми е даден
мандат с Решение № РД-02-14-3/07.01.2016г. за точка 1 и точка 3 от проектът на
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дневния ред, поради тази причина точка 2 ще я разгледаме на следващо
заседание.
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 Стоян Бонев предложи да се
гласува проектът за дневен ред, а именно:
1. Обсъждане и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра за 2016 г.
2. Разни.

Гласували:
За: 92,41%

Против: 0%

Въздържали се: 0%

С мнозинство от 92,41 % 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 решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциация по ВиК Силистра за 2016 г.
2. Разни.
По т. 1 докладва председателят на Асоциацията г-н Стоян Бонев.
Според г-н Бонев важността на това гласуване се определя от обстоятелството,
че вноската на държавата в бюджета на асоциацията е част от приходите, които трябва
да осигурят необходимите средства за планираните разходи.
На 25.01.2016 г. в деловодството на Асоциацията по ВиК е входирано писмо с
изх. № 91-00-11/21.01.2016 г., изпратено от Министерство на регионалното развитие и
благоустройството до всички областни управители, относно приемане на бюджета на
Асоциацията за 2016 г., отчетите за изпълнение на бюджета и за дейността на
Асоциацията за 2015 г. От писмото става ясно, че с ПМС № 380/29.12.2015 г. е приет
окончателния размер на вноската на държавата в бюджета на всяка от асоциациите за
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2016 г., като той остава в размера на препоръчителната вноска, която е не по-голяма от
15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/.
Във връзка с гореизложеното, г-н Стоян Бонев помоли присъстващите да изразят
своите мнения и предложения, имайки предвид решенията на общинските съвети. Д-р
Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан, отбеляза, че решенията на общинските
съвети са достатъчно категорични.
Не постъпиха мнения и предложения и г-н Стоян Бонев подложи решението на
гласуване.
Гласували:
За: 92,41%
С мнозинство от

Против: 0%

Въздържали се: 0%

92,41% Общото събрание прие следното
РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на Асоциация по ВиК Силистра приема окончателния размер
на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2016 г. да е в размер на
15 000,00 лв. /петнадесет 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 докладва г-н Стоян Бонев – председател на Асоциацията.
Г-н Бонев припомни, че Асоциациите по ВиК са създадени в изпълнение на
Закона за постигане на неговата цел. Една от стъпките за постигане на тази цел е
подписване на договор между Асоциацията по ВиК и определения за съответната
обособена територия ВиК оператор. Окончателния вариант на договора е изпратен на
кметовете на общини с писмо с изх. № АВК-02-62/15.12.2015 г. В тази връзка, г-н
Бонев помоли представителите на общините в най-кратък срок да входират в
деловодството на Асоциацията приетите решения на общинските съвети относно
договора, за да може на следващото Общо събрание, насрочено за 01.03.2016 г., да бъде
подписан договора с избрания ВиК оператор.
Г-жа Мая Хараланова внесе уточнение, че трябва да има решения на общинските
съвети за подписване на окончателния протокол за разпределение на собствеността на
активите – ВиК системи и съоръжения, протоколите да бъдат подписани от кмета на
общината и изпратени в МРРБ.
Г-н Стоян Бонев призова присъстващите за въпроси, мнения и коментари.
Такива не последваха и поради изчерпване на точките от дневния ред, председателят на
Асоциацията по ВиК благодари на представителите на общините за участието и закри
заседанието.
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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 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 редовното
заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Силистра.
Приложение 2: Проект на бюджет за 2016г. на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД,
Силистра.

СТОЯН БОНЕВ
/П/
областен управител на област Силистра
и председател на Асоциация по ВиК Силистра

Преброител на гласовете:
Мая Хараланова
/П/
главен секретар на Асоциация по ВиК – Силистра

Протоколчик:
Елка Михайлова
/П/
младши експерт в Областна администрация Силистра

УТВЪРДИЛ:

/П/

Стоян Бонев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК Силистра
приложение 1
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2016 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

50 757 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 2016 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 2015 год.

59 561 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 (-)

Изготвил:
/П/
Мая Хараланова - главен секретар АВиК - Силистра

7 896 лв.

59 561 лв.
47 997 лв.
35 000 лв.
6 000 лв.
6 997 лв.

11 564 лв.
3 000 лв.
2 500 лв.
3 300 лв.
1 000 лв.
600 лв.
1 164 лв.

0 лв.
0 лв.
(І. - ІІ.)

-8 804 лв.
8 804 лв.
8 804 лв.
8 804 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.

