Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия,
обслужвана
от Водоснабдяване и каналзация- ООД, Силистра

ПРОТОКОЛ
№1/01.07.2015г.

от заседанияе на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация
на обособена територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация- ООД, Силистра
(Асоциация по ВиК- Силистра), проведено на 01.07.2015г. от 14:00 часа в
заседателната зала на областна администрация Силистра

Днес, 01 юли 2015г. от 14:00ч. в заседателната зала на oбластна администрацияСилистра се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиКСилистра, на което присъстваха представители на държавата и общините, представляващи
100% от всички гласове както следва:
1. Стоян Бонев- Областен управител на област Силистра и председател на
Асоциация по ВиК- Силистра, съгласно пълномощно с №08-00-2281/17.06.2015г. от
Министъра на околната среда и водите и решение № РД-02-14-753/ 16.06.2015г. от
Министъра на регионалното развитие и благоустройството (35%)
2. Д-р Мария Димитрова- председател на общински съвет Силистра, съгласно
решение №1467 по протокол №54/25.06.2015г. на общински съвет Силистра- с процентно
разпределение на гласовете (27.96%).
3. Юксел Исмаил-зам. кмет на община Дулово съгласно решение №609 по
протокол №38/30.06.2015г. на общински съвет Дулово с процентно разпределение на
гласовете (15.39%).
4. Йорданка Узунска- кмет на община Алфатар съгласно решение №496 по
протокол №59/12.06.2015г. на общински съвет Алфатар с процентно разпределение на
гласовете (1.65%).
5. Валентина Токушева- зам. кмет на община Кайнарджа съгласно решение №487
по протокол №62/ 26.06.2015г. на общински съвет Кайнарджа с процентно разпределение
на гласовете (2.76%).
6. Николай Неделчев- кмет на община Ситово съгласно решение №50 по
протокол №7/ 24.06.2015г. на общински съвет Ситово с процентно разпределение на
гласовете (2.94%).
7. Хюсеин Хамди- кмет на община Главиница съгласно решение №413 по
протокол №46/09.06.2015г. на общински съвет Главиница с процентно разпределение на
гласовете (5.95%).

8. Д-р Димитър Стефанов- кмет на община Тутракан съгласно решение №849 по
протокол №62/26.06.2015г. на общински съвет Тутракан с процентно разпределение на
гласовете (8.36%).
След регистрацията на присъстващите по приложения присъствен списък,
неразделна част от протокол, г-н Стоян Бонев- областен управител на oбласт Силистра и
председател на Асоциация по ВиК- Силистра, обяви, че е налице необходимия кворум
(100%) и откри редовното заседание на общото събрание.
Информира членовете на Асоциацията, че с решение № РД-02-14-753/ 16.06.2015г.
от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно с №08-002281/17.06.2015г. от Министъра на околната среда и водите му е даден мандат да
представлява държавата на днешното заседание на Общото събрание.
Съобщи, че заседанието на Общото събрание е открито за представители на
средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и обществеността.
Гост на събранието бе директора на ВиК, ООД Силистра г-н В. Боранов.
Г-н Бонев представи на присъстващите членове проекта на дневния ред с
приложените материали по него, които са изпратени на членовете на асоциацията с
покана- писмо от 26.05.2015г.. Същите са публикувани и на електронната страница на
областна администрация- Силистра.
Искания за включване на допълнителни точки в дневния ред не бяха получени в
срока определен по чл.11 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, предложения за допълнения или
изменения по представения дневен ред не постъпиха и с 100% от гласовете бе приет
следния:

ДНЕВЕН РЕД:
Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността на асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД,
Силистра за 2014 г.
1.

Докладва: Стоян Бонев- Областен управител и Председател на Асоциация по ВиКСилистра.

2.
Обсъждане и приемане на отчет за изпълнението на бюджета на асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД,
Силистра за 2014 г.
Докладва: Стоян Бонев- Областен управител и Председател на Асоциация по ВиКСилистра

3.
Обсъждане и приемане на бюджет на асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра за 2015 г.
Докладва: Стоян Бонев- Областен управител и Председател на Асоциация по ВиКСилистра

4.
Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилник за организация и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация на общото събрание за
принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на
потребителите срещу заплащане със съществуващите ВиК оператор „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, Силистра на водоснабдителната и канализационната система в
обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра,
по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.
Докладва: Стоян Бонев- Областен управител и Председател на Асоциация по ВиКСилистра

5. Други.
Докладват: Членове на Общото събрание на Асоциация по ВиК- Силистра.

По първа точка от дневния ред г-н Бонев представи годишният отчет за дейността
на асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, Силистра за 2014 г., като даде думата на присъстващите членове за
въпроси и разисквания отностно така представеният отчет за дейността на асоциацията за
2014г.
Въпроси и разисквания от присъстващите членове не постъпиха след, което
Председателят на Асоциацията подложи на гласуване годишният отчет за дейността на
асоциацията.
Точка първа се прие с единодушие от присъстващите членове, а именно:

Държава/Община

Областен управител
Община Алфатар
Община Главиница
Община Дулово
Община Кайнарджа
Община Силистра
Община Ситово
Община Тутракан

Процентно Гласували Гласували
Гласували
разпределе
„ЗА“
„ПРОТИВ“ „ВАЗДЪРАЛ
ние на
СЕ“
гласовете
35 %
ЗА
1,65 %
ЗА
5,95 %
ЗА
15,39 %
ЗА
2,76 %
ЗА
27,96 %
ЗА
2,94 %
ЗА
8,36 %
ЗА
-

С 100% от гласовете по първа точка от дневния ред на основание чл.198в, ал.4, т.10
от Закона за водите Общото събрание взе следното решение:

РЕШЕНИЕ 1:
Приема годишен отчет за дейността на асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра за 2014
година.

По точка втора от дневния ред Областният управител г-н Бонев представи отчета
за изпълнение на бюджета за 2014г. на асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра за 2014г.
Преди да подложи на обсъждане представения отчет на бюджета за 2014г. направи
следното разяснение на членовете:
1. Г-н Бонев посочи, че в обяснителната записка за дейността на асоциацията по
ВиК е отразено, че общините Главиница, Тутакан и Силистра ще внесат дължимите
вноски за 2014г. със закъснение. По отношение на община Дулово уточни, че същата е
надвнесла погрешно сумата от 879 лв., която ще бъде прихваната с вноската им за 2015г.
2. Единственият разход който е направен към 31.12.2014г. е в размер на 8лв. и
представлява разход по откриване на банковата сметка на асоциацията.
Въпроси не бяха поставени от членовете на асоциацията, след което г-н Бонев
постави на гласуване точка втора от дневния ред- Отчет за изпълнение на бюджета на
2014г. на асоциацията.
Точка втора се прие с единодушие от присъстващите членове, а именно:

Държава/Община

Областен управител
Община Алфатар
Община Главиница
Община Дулово
Община Кайнарджа
Община Силистра
Община Ситово
Община Тутракан

Процентно Гласували Гласували
Гласували
разпределе
„ЗА“
„ПРОТИВ“ „ВАЗДЪРАЛ
ние на
СЕ“
гласовете
35 %
ЗА
1,65 %
ЗА
5,95 %
ЗА
15,39 %
ЗА
2,76 %
ЗА
27,96 %
ЗА
2,94 %
ЗА
8,36 %
ЗА
-

С 100% от гласовете по втора точка от дневния ред Общото събрание взе следното:

РЕШЕНИЕ 2:
Приема отчета за изпълнението на бюджета на асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД,
Силистра за 2014 г.
По точка три от дневния ред Г-н Бонев представи бюджета на асоциацията по
ВиК- Силистра за 2015г. и преди да се пристъпи към обсъждането му от членовете на
асоциацията уточни, че общините Главиница, Тутракан и Силистра дължат към вноската
за 2015г. неплатената вноска към бюджета за 2014г., а именно както следва:
1. Дължима вноска на община Силистра за 2015г. в размер на 7988лв. към която се
прибавя и дължимата вноска за 2014г. в размер на 1597лв. Обща дължима сума към
бюджета за 2015г. в размер на 9585лв.

2. Дължима вноска на община Тутракан за 2015г. в размер на 2388лв. към която се
прибавя и дължимата вноска за 2014г. в размер на 477лв. Обща дължима сума към
бюджета за 2015г. в размер на 2865лв.
3. Дължима вноска на община Главиница за 2015г. в размер на 1700лв. към която
се прибавя и дължимата вноска за 2014г. в размер на 340лв. Обща дължима сума към
бюджета за 2015г. в размер на 2040лв.
По отношение на община Дулово г-н Бонев уточни, че същата е надвнесла сумата
от 879лв. към вноската за 2014г. в която връка същата е прихваната с дължимата вноска за
2015г., а именно: дължима вноска за бюджета за 2015г. в размер на 4397лв. прихваната
сума в размер 879лв. Общо дължима вноска за 2015г. в размер на 3518лв.
След така направеното уточнение от председателя на асоциацията процентното
разпределение на вноските на членовете на асоциацията в бюджета за 2015г. е следното:

Държава/Община
Областен управител
Община Алфатар
Община Главиница

Процентно
разпределение
35 %
1,65 %
5,95 %

Община Дулово

15,39 %

Община Кайнарджа
Община Силистра

2,76 %
27,96 %

Община Ситово
Община Тутракан

2,94 %
8,36 %

Общо:

Вноска -лева
10 000 лв.
471 лв.
1700 лв. + дължимата
вноска за 2014г. в
размер на 340лв.
ОБЩО дължима сума=
2040 лв.
4397 лв.- приспадане
на сумата от 879 лв.
която сума е
надвнесена в бюджета
за 2014г. ОБЩО
дължима сума- 3518 лв.
788 лв.
7 988 лв. + дължимата
вноска за 2014г. в
размер на 1597лв.
ОБЩО дължима сума=
9585 лв.
840 лв.
2388 лв. + дължимата
вноска за 2014г. в
размер на 477лв.
ОБЩО дължима сума=
2865 лв
30 107 лв.

След направеното разяснение по отношение на бюджета за 2015г. на асоциацията
г-н Бонев даде думата на членовете за въпроси и разисквания.
Въпрос бе зададен от кмета на община Ситово г-н Неделчев относно разясняване
на заложените в раздел II на бюджета - точка 1.2 в позиция раходи за външни услуги и
позиция други разходи, некласифицирани другаде. По отношене на направеното
запитване г-н Бонев поясни, че заложената сума разходи за външни услуги е предвидена
за подпомагане дейноста на асоциацията от наемане на външни експерти, които имат
специфични умения и познания в сферата на предмета на дейноста на асоциацията.
Във връзка със заложената сума по позиция други разходи, некласифицирани
другаде, председателят на асоциацията поясни, че същата е предвидена за разходи за
обучения, както и разходи, които не влизат в обичайната дейност на асоциацията поради,
което не се очакват те да се повтарят често или постоянно - такива разходи са
предизвикани от извънредни събития.
Други въпроси не бяха поставени от членовете на асоциацията, след което г-н
Бонев постави на гласуване точка трета от дневния ред- Обсъждане и приемане на
бюджет на асоциация по ВиК за 2015г.
С резултат от гласуването членовете на Общото събрание приеха бюджета за 2015г.
както следва:

Държава/Община

Областен управител
Община Алфатар
Община Главиница
Община Дулово
Община Кайнарджа
Община Силистра
Община Ситово
Община Тутракан

Процентно Гласували Гласували
Гласували
разпределе
„ЗА“
„ПРОТИВ“ „ВАЗДЪРАЛ
ние на
СЕ“
гласовете
35 %
ЗА
1,65 %
ЗА
5,95 %
ЗА
15,39 %
ЗА
2,76 %
ЗА
27,96 %
ЗА
2,94 %
въздържал се
8,36 %
ЗА
-

С 97.06% от гласовете по трета точка от дневния ред Общото събрание на
основание чл.198в, ал.4, т.9 взе следното:

РЕШЕНИЕ 3:
Приема бюджета на асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра за 2015 г.
По точка четвърта от дневния ред- Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от
Правилник за организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
на общото събрание за принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на

ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващите ВиК оператор
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра на водоснабдителната и
канализационната система в обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, Силистра, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за
водите, председателят предостави думата на членовете на Асоциацията.
Въпроси не бяха поставени от членовете на асоциацията, след което г-н Бонев
постави на гласуване точка четвърта от дневния ред.
Точка четвърта се прие с единодушие от присъстващите членове, а именно:

Държава/Община

Областен управител
Община Алфатар
Община Главиница
Община Дулово
Община Кайнарджа
Община Силистра
Община Ситово
Община Тутракан

Процентно Гласували Гласували
Гласували
разпределе
„ЗА“
„ПРОТИВ“ „ВАЗДЪРАЛ
ние на
СЕ“
гласовете
35 %
ЗА
1,65 %
ЗА
5,95 %
ЗА
15,39 %
ЗА
2,76 %
ЗА
27,96 %
ЗА
2,94 %
ЗА
8,36 %
ЗА
-

С 100% от гласовете по четвърта точка от дневния ред Общото събрание взе
следното:

РЕШЕНИЕ 4:
Дава принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК
услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващите ВиК оператор
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра на водоснабдителната и
канализационната система в обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация“ ООД, Силистра, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от
Закона за водите, председателят предостави думата на членовете на Асоциацията.
По точка пета- Други- Въпрос бе зададен от г-жа Йорданка Узунска кмет на
община Алфатар относно диференциацията на цената на предоставената ВиК услуга в
отделните общини.
По въпроса се изказа г-н Боранов- Управител на ВиК- Силистра като поясни, че
когато има изградени пречиствателни станции в отделните общини то тогава цената може
да е диференцирана а в останалият случай цената е единна за цялата област.
Други въпроси не постъпиха и поради изчерпване на дневният ред г-н Бонев закри
Общото събрание на Асоциация по ВиК- Силистра.

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.198е, 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 редовното заседание
на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от ВиК ООД- Силистра.
Приложение 2: Отчет на дейността на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД- Силистра за 2014г.
Приложение 3: Отчет за изпълнение на бюджета
на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООДСилистра за 2014г.
Приложение 4: Бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от ВиК ООД- Силистра за 2015г.

СТОЯН БОНЕВ
Областен управител на област Силистра
и Председател на Асоциация по ВиК- Силистра

Преброител на гласовете:
Венцислав Маринов
Главен секретар на Асоциация по ВиК - Силистра

Протоколчик:
Яна Райнова
Технически сътрудник на Асоциация по ВиК- Силистра

ОТЧЕТ
ЗА
ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА ПО В И К
НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ЗА 2014 г.

Асоциацията по В и К на област Силистра е учредена на 05.11.2010г.
През 2014г. Асоциацията по В и К на област Силистра проведе едно заседание,
протекло при следния дневен ред:
1. Приемане на бюджет на Асоциацията по В и К на област Силистра за 2014г,
съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по В и К, с вноска на държавата в размер на 2 000 лв. и вноски на
общините съгласно процентно разпределение на гласовете на членовете в
общото събрание.
2. Приемане на проект на бюджет на Асоциацията по В и К на област Силистра за
2015г., съгласно чл. 20 ал. 3 и 4, с препоръчителна вноска на държавата в
размер на 10 000 лв. и вноски на общините съгласно процентно разпределение
на гласовете на членовете.
3. Други.
На заседанието, членовете на Асоциацията приеха следните решения:
Решение № 1
Участниците в общото събрание приемат Бюджет - 2014 г. на Асоциацията по
В и К на област Силистра и размера на пропорционалните вноски на държавата и
общините, съгласно процентното съотношение на гласовете им, по предложения
проект.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2014 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯТА ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЛАСТ
СИЛИСТРА
ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К“ ООД -СИЛИСТРА
№
I.
1.
2.

ВИД РАЗХОД
ПРИХОДИ - ВСИЧКО
Финансиране на текущата дейност от държавата-средства осигурени от
МРР, съгл. Чл. 198в, ал. 13 от ЗВ
Финансиране на текущата дейност от общините-осигурени от бюджетите
на съответните общини, съобразно процентното отношение на гласовете

ГОДИШЕН
РАЗМЕР В ЛЕВА
5 713
2 000
3 713

3.
4.
II.
1.
1.1.

1.2.

III.
IV.
1.
1.1.
1.2.

им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ
Дарения от физически или юридически лица, както и от международни
финансови институции, фондове и програми
Други приходи, включително и предвидени в нормативни актове
РАЗХОДИ - ВСИЧКО
Текущи разходи
Персонал, други възнаграждения и плащания на персонала, 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 работодателя
Издръжка, в т.ч.:
- материали
- консумативи ( вода, гориво 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
ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2015ГОДИНА, НЕОБХОДИМИ КАТО
БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) ( I.-II.)
ФИНАНСИРАНЕ
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)
Наличност в началото на периода (+)
Наличност в края на периода (-)

0
0
5 713
587
500
0
87
5 126
150
52
4 924
0
0
0
0

Пропорционалното разпределение на вноските за държавата и общините,
съгласно процентното съотношение на гласовете на членовете на Асоциацията в
общото събрание е следното:

Държава/Община
Областен управител
Община Алфатар
Община Главиница
Община Дулово
Община Кайнарджа
Община Силистра
Община Ситово
Община Тутракан
Общо:

Процентно
разпределение
35 %
1,65 %
5,95 %
15,39 %
2,76 %
27,96 %
2,94 %
8,36 %

Вноска -лева
2 000 лв.
94 лв.
340 лв.
879 лв.
158 лв.
1 597 лв.
168 лв.
477 лв.
5 713 лв.

Решение № 2
Участниците в общото събрание приемат Проект на бюджет - 2015 г. на
Асоциацията по В и К на област Силистра и размера на пропорционалните вноски
на държавата и общините, съгласно процентното съотношение на гласовете им, по
предложения проект.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2015 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯТА ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЛАСТ
СИЛИСТРА
ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К“ ООД -СИЛИСТРА
№

ВИД РАЗХОД

I.
1.

ПРИХОДИ - ВСИЧКО
Финансиране на текущата дейност от държавата-средства осигурени от
МРР, съгл. Чл. 198в, ал. 13 от ЗВ
Финансиране на текущата дейност от общините-осигурени от бюджетите
на съответните общини, съобразно процентното отношение на гласовете
им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ
Дарения от физически или юридически лица, както и от международни
финансови институции, фондове и програми
Други приходи, включително и предвидени в нормативни актове
РАЗХОДИ - ВСИЧКО
Текущи разходи
Персонал, други възнаграждения и плащания на персонала, 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 работодателя
Издръжка, в т.ч.:
- материали
- консумативи ( вода, гориво 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
ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2015ГОДИНА, НЕОБХОДИМИ КАТО
БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) ( I.-II.)
ФИНАНСИРАНЕ
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)
Наличност в началото на периода (+)
Наличност в края на периода (-)

2.

3.
4.
II.
1.
1.1.

1.2.

III.
IV.
1.
1.1.
1.2.

ГОДИШЕН
РАЗМЕР В ЛЕВА
28 572
10 000
18 572

0
0
28 572
22 541
19 200
0
3 341
6 031
1 200
1 862
2 081
888
0
0
0

Пропорционалното разпределение на вноските за държавата и общините,
съгласно процентното съотношение на гласовете на членовете на Асоциацията в
общото събрание е следното:

Държава/Община
Областен управител
Община Алфатар
Община Главиница
Община Дулово
Община Кайнарджа
Община Силистра
Община Ситово
Община Тутракан
Общо:

Процентно
разпределение
35 %
1,65 %
5,95 %
15,39 %
2,76 %
27,96 %
2,94 %
8,36 %

Вноска -лева
10 000 лв.
471 лв.
1 700 лв.
4 397 лв.
788 лв.
7 988 лв.
840 лв.
2 388 лв.
28 572 лв.

Решение № 3
Участниците в общото събрание на Асоциация по В и К - Силистра,
упълномощават Областния управител и председател на Асоциация по В и К Силистра, да подаде заявление за промяна на обстоятелствата в регистър
БУЛСТАТ.
На основание чл. 198в, ал.3, т.2 и ал.5 във връзка с чл.198е, ал.2, т.1 от Закона за
водите вече е отразена промяната в регистър БУЛСТАТ, като е
издадена
регистрационна карта по Закона за регистър БУЛСТАТ с идентификационен код:
175993734, с дата на издаване: 11.11.2010 г. от Министерството на правосъдието,
Агенция по вписванията и е отворена банкова сметка на Асоциацията по В и К Силистра, в клон на SG Експресбанк - Силистра.
На основание чл.92, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане е
подготвена годишна данъчна декларация, която ще бъде подадена в законовия срок –
31.03.2015г.
През месец март 2014 г. в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, са предоставени на списъци на В и К системите и съоръженията по
смисъла на чл.13, чл.15 и чл.19 от Закона за водите, намиращи се в обособената
територия, които не са включени в активите на търговските дружества – В и К
оператори с държавно и/или общинско участие, в област Силистра.
През месец декември, със срочен трудов договор е наето лице на длъжност
„Технически сътрудник“ към Асоциацията по В и К - Силистра.

Утвърдил:
СТОЯН БОНЕВ
Областен управител на област Силистра
и Председател на Асоциацията по В и К - Силистра

УТВЪРДИЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК /С. Бонев/
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2014 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ОБСЛУЖВАНА ОТ "В и К" ООД - Силистра
№ ПО
РЕД

I.

ГОДИШЕН
РАЗМЕР В ЛЕВА

ВИД РАЗХОД

4 178 лв.

ПРИХОДИ - ВСИЧКО

1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, 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
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

2.

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
- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)
- задължителни осигурителни вноски от работодатели
1.2. Издръжка, в т.ч.:
- материали

2 178 лв.
0 лв.
0 лв.

8 лв.
8 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.

8 лв.
0 лв.

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

0 лв.

- разходи за външни услуги
- разходи за командировка
- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)
- други разходи, некласифицирани другаде

0 лв.

III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2014 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
IV.
1.
1.1.
1.2.

2 000 лв.

ФИНАНСИРАНЕ
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
Наличност в началото на периода (+)
Наличност в края на периода (-)

0 лв.
0 лв.
8 лв.

(І. - ІІ.)

4 170 лв.
-4 170 лв.
-4 170 лв.
0 лв.
-4 170 лв.

УТВЪРДИЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК /С. Бонев/
БЮДЖЕТ
ЗА 2015 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ОБСЛУЖВАНА ОТ "В и К" ООД - Силистра
№ ПО
РЕД

I.

ВИД РАЗХОД

ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА

30 107 лв.

ПРИХОДИ - ВСИЧКО

1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, 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 2015 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

2.

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 2014 год.

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
- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)
- задължителни осигурителни вноски от работодатели
1.2. Издръжка, в т.ч.:
- материали

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 (-)

0 лв.
0 лв.
2 414 лв.

34 277 лв.
34 277 лв.
26 951 лв.
3 000 лв.
3 951 лв.

7 326 лв.
1 500 лв.
1 500 лв.

- 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.

17 693 лв.

20 000 лв.

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

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

10 000 лв.

1 500 лв.
400 лв.
200 лв.
2 226 лв.

0 лв.
0 лв.
(І. - ІІ.)

-4 170 лв.
4 170 лв.
4 170 лв.
4 170 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.

