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
Изх. № АВК-02-11/29.01.2016 г.
ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА
..........................
СИЛИСТРА
ДУЛОВО
ТУТРАКАН
КАЙНАРДЖА
АЛФАТАР
СИТОВО
ГЛАВИНИЦА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА,
В качеството си на Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, Силистра,
на основание чл.198в, ал.6 от Закона за водите и чл.10, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация,при
непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание, свиквам заседание на
Общото събрание на 01.03.2016г. от 14.00ч., което ще се проведе в заседателната зала в
сградата на Областна администрация – Силистра, при следния проект за дневен ред:
1.

Обсъждане и приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация

по ВиК – Силистра за 2015 г., съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по ВиК.
2.

Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК

– Силистра за 2015 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.
3.

Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК – Силистра за 2016 година,

съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
ВиК.
4.

Приемане на решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане

и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги
на потребителите по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от
Закона за водите), със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“
ООД,Силистра, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация.

5.

Други

Моля да имате предвид, че съгласно чл.198е, ал.3 от Закона за водите,
представител на общината в Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и Канализация“ ООД, Силистра е кметът на общината, а при
невъзможност той да участва, общинския съвет определя друг представител. Напомням
Ви също, че на основание чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на
Асоциациите по ВиК и чл.198е, ал.5 от Закона за водите е необходимо позицията и
мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на
Асоциация по ВиК да се съгласуват по ред, определен от общинския съвет, като за
всяко ново събрание е необходимо решение от общински съвет.
Материалите за заседанието ще Ви бъдат изпратени на официалната електронна
поща, съгласно чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на
Асоциациите по ВиК.

С уважение,
СТОЯН БОНЕВ
/П/
Областен управител на област Силистра
и Председател на Асоциация по ВиК- Силистра

УТВЪРДИЛ:
/П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК - Силистра
СТОЯН БОНЕВ
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД гр. СИЛИСТРА
№ ПО
РЕД

I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
1.1.

ВИД РАЗХОД

ПЛАН

ПРИХОДИ - ВСИЧКО

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
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 процентното
РАЗХОДИ - ВСИЧКО
Текущи разходи
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
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:
/П/
Мая Хараланова - Гл . секретар на АВиК - Силистра
Изготвил:
Мария Александрова

/П/

(І. - ІІ.)

ОТЧЕТ

30107,00

29637,63

10000,00
17693,00

10000,00
17222,00

2414,00

1,63
2414,00

34269,00

17729,03

34269,00
26951,00

17729,03
12581,97

20000,00

11918,28
-1062,12

3000,00

0,00

3951,00

1971,69

7318,00

5147,06

1500,00

1136,01

-245,88

1500,00

0,00

1500,00

3642,76

400,00

140,00

200,00

0,00

2218,00

228,29

0,00

0,00

-4162,00
4162,00
0,00

11908,60
-11908,60
0,00

4162,00
4162,00
0,00

-11908,60
4162,32
-16070,92
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 г.
НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА 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 1 от дневния ред на заседанието на общото събрание на Асоциацията,
проведено на 01.07.2015 година.
Приходната част на приетият бюджет за 2015 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 държавата е с вноска от 10000.00 лева, а общините – с
18572,00 лева.
Общият размер на вноските от членовете на Асоциацията, дължими за 2015 година е в
размер на 28572 лева, като през 2015 година по сметката на асоциацията са постъпили
вноски на общини, не издължили се през 2014 в размер на 2414.00 лева. През 2014 г. Община
Дулово е дублирала плащането на дължимата вноска, поради което второто плащане е
приспаднато от задължението за 2015. Към 31.12.2015 г. една община не е направила
задължителната вноска за 2015 г. в размер на 471,00 лв.
Към 31.12.2015 г. по разплащателната сметка на Асоциацията са постъпили приходи
от лихви в размер на 1,63 лв.
При така посочените по-горе цифри приходната част на бюджета за 2015 година е
приета в размер на 29638,00 лева.
Към 01.01.2015 г. по разплащателната сметката на Асоциацията наличните парични
средства са в размер на 4162,32 лева.
Разходната част на бюджета е съобразена изцяло с посочените по-горе приходи. Това
се отнася за всички форми на разходи – както за размера на средствата за персонала /
заплати, осигуровки, възнаграждения по граждански договори/, така и за размера на
средствата за издръжка /материали, консумативи, външни услуги, командировки,
застраховки и др. /.
Направените разходи през 2015 година се разпределят както следва:
1. Разходи за персонал нает по трудови правоотношения, възнаграждения по
граждански договори и задължителни осигурителни вноски от работодатели –
13889,97 лева.

Забележка: Разходите за наетия по трудови правоотношения персонал и
дължимите осигурителни вноски от работодателя за м. Декември 2015 г. (общо в
размер на 1308 лв.) са начислени към 31.12.2015 г., но са изплатени на 04.01.2016
г.
2. Текуща издръжка – 5147 лева, в т.ч.:
 канцеларски и други материали ( ПП Финанси и счетоводство, ПП Омекс
2000) – 1136,01 лв.;
 външни услуги – счетоводно обслужване, консултации, обяви– 3642,76 лв.;
 командировки – 140 лв.;
 други некласифицирани разходи (таксите за банково обслужване - 228
лева.

Стоян Бонев

/П/

Областен управител и
Председател на Асоциация по ВиК – Силистра:
Съгласувал:
/П/
Мая Хараланова - главен секретар на АВиК – Силистра
Изготвил:
/ Мария Александрова/

/П/
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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – СИЛИСТРА
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
През 2015г. бяха извършвани дейности, свързани с организационното укрепване на
асоциацията, приемане на първия 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, материално-техническото осигуряване на асоциацията и други.
През месец февруари беше прието имущество, с което се осигурява в голяма степен
функционирането на асоциацията. Определената една стая на трети етаж на Областна
администрация – Силистра беше оборудвана с офис мебели, достатъчни за нормална
работна дейност. В техническо отношение предоставените три броя компютри и един
преносим такъв, задоволяват изцяло необходимостта от такива средства. Получена беше и
многофункционална машина принтер и скенер. Съставени са необходимите документи за
приемане на техническото и офис оборудването, като всички те, във вид на договори,
протоколи и др., се съхраняват в отделна папка при главния секретар. Към момента
получената техника работи добре.
За подпомагане и улесняване на служителите беше предоставен пакет от информационни
материали по проект „ Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, съдържащ сборници с
нормативни документи, правилници, учебни помагала, указания и други документи.
През месец май и началото на юни бяха положени необходимите усилия за установяване
на правилата за административната дейност в асоциацията според изискванията на
получените документи от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Във връзка с това бяха издадени заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за
организацията на работа, трудовия ред и работната заплата и заповед относно
функционирането на деловодната система в Асоциация по ВиК – Силистра. Утвърдени
бяха и длъжностните характеристики на служителите в асоциацията – главен секретар,
финансов експерт и ВиК експерт.
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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, определен в параграф 7, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. През месец февруари след
проведен конкурс за длъжностите главен секретар, финансов експерт и ВиК експерт, е
назначен на работа само главен секретар, който през октомрви месец напуска по взаимно
съгласие. За останалите две длъжности има допуснати до конкурс лица, но те не са
издържали теста поради непокриване на минималните критерий. Края на месец юли
отново е проведен конкурс за длъжността финансов експерт, класирания кандидат на
първо място започва работа, но месец по късно напуска. През месец октомври е назначено
лице на длъжността главен секретар, и съгласно разпоредбите на чл.49, ал.2 от Правилника
за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация през месец
декември е обявен конкурс за длъжността главен секретар. Предвид очертаващата се
натовареност и отговорност, ще бъде обявен конкурс за длъжностите ВиК експерт и
финансов експерт.
Асоциация по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра проведе едно заседание на Общото
събрание на 01.07.2015г., протекло при следния дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД,
Силистра за 2014г.
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 2014г.
3. Обсъждане и приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, Силистра за 2015г.
4. Взимане на решение по чл.34, ал.3 от Правилник за организацията 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 съораженията, както и предоставяне на ВиК услугина
потребителите срещу заплащане със съществуващия 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
5. Други
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На заседанието, членовете на Асоциацията приеха следните решения:
По точка 1: Членовете на общото събрание приемат годишен отчет за дейността на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, Силистра за 2014г.
По точка 2: Членовете на общото събрание приемат отчета за изпълнението на
бюджета на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра за 2014г.
По точка 3: Членовете на общото събрание приемат бюджета на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра за
2015г.
По точка 4: Членовете на общото събрание дават принципно съгласие за сключване на
договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съораженията,
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.
През месец ноември, се проведоха и няколко работни срещи с Управителя на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра, инж. Васил Боранов за изясняване на
позициите ни по отделните текстове на договора между АВиК – Силистра и „ВиК“ ООД,
Силистра, на който срещи бяха обсъждани и коригирани някой текстове от договора. След
преработването на текста на договора, беше изпратен до МРРБ за съгласуване. В средата
на месец декември получихме от МРРБ проекта на договора, който в много кратък срок от
получаването му беше изпратен до членовете на асоциацията за одобряване текста на
договора и неговото съгласуване. Надяваме се до края на месец март 2016г., да сме
следващата асоциация, която е подписала договор с избрания ВиК оператор, но това
зависи изцяло от членовете на асоциацията.
Факт е, че изпълнението на някои от задачите и решаването на част от проблемите би било
много по-трудно без съдействието на експертите от Дирекция „Водоснабдяване и
канализация“ на МРРБ, който проявиха необходимото разбиране и коректност и винаги са
били максимално полезни в отговорите на задаваните от нас въпроси.
Служителите на асоциацията поддържаха необходимите контакти с кметовете или други
представители на общините по въпросите, свързани с дейността на асоциацията.
На принципно и колегиално ниво бяха взаимоотношенията на асоциацията с Управителя
на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра. Тези отношения са особено важни да
се запазят предвид, предстоящото подписване на договора между Асоциация по ВиК –
Силистра и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра.

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

През последното тримесечие на 2015г., се осъществиха ползотворни връзки със
служителите от други асоциации в областите Русе, Добрич, Шумен и др., като се обменяха
мнения и виждания по възникнали проблемни ситуации в процеса на работа.

СТОЯН БОНЕВ

/П/

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ и
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК – Силистра

УТВЪРДИЛ: /П/
Стоян Бонев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК Силистра

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

43 332 лв.

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

15 000 лв.

Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение
2.
на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2016 год.

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.

59 402 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:
/П/
Мая Хараланова - главен секретар АВиК - Силистра

Изготвил:
/П/
Мария Александрова

471 лв.

59 402 лв.
47 997 лв.
35 000 лв.
6 000 лв.
6 997 лв.

11 405 лв.
3 000 лв.
2 810 лв.
3 065 лв.
1 300 лв.
300 лв.
930 лв.

0 лв.
0 лв.
(І. - ІІ.)

-16 070 лв.
16 070 лв.
16 070 лв.
16 070 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.

