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Изх. № АВК-02-13/29.01.2020 г. 

 

 

ДО  

ПЕТЯ АВРАМОВА 

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

 

ДО  

ЕМИЛ ДИМИТРОВ 

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

 

Относно: Провеждане на редовно общо събрание на Асоциация по ВиК в обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра. 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО АВРАМОВА, 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ, 

 

В качеството ми на председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра и на основание на чл. 

198е, ал. 4 от Закона за водите, моля да съгласувате предложения дневен ред за 

провеждане на редовно общо събрание на Асоциация по ВиК - Силистра, което ще се 

проведе на 12.03.2020 г., от 14.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация  

Силистра, при следния проект на дневен ред: 

 

1. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнението на бюджета на  

Асоциация по ВиК - Силистра за 2019 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 2019 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите; 

3. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК Силистра за 2020 г., съгласно 

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

4. Други. 

 

 

В съответствие с Вашите компетенции, моля да получа мандат за провеждане на 

заседанието и представяне позицията на държавата по предложения дневен ред. 
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Приложения:  

 

 

1. Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК - Силистра за 2019 г., 

придружен с обяснителна записка; 

2. Отчет за дейността на Асоциация по ВиК - Силистра за 2019 г.; 

3. Бюджет за 2020 г. на Асоциация по ВиК – Силистра, придружен с обосновка и 

разпределение на гласовете и вноските. 

 

 

 

 

 С уважение, 

 

 ИВЕЛИН СТАТЕВ 

 Председател на Асоциация по В и К - Силистра 
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Изх. № АВК-02-14/29.01.2020 г. 

                             

    

ДО 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

ДО 

НЕЖДЕТ НИАЗИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

 

ДО 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО 

 

ДО 

ЛЮБЕН СИВЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 

 

ДО 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 

ДО 

СЕЗГИН АЛИИБРЯМ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО 

 

ДО 

Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН 

 

 

 

                                                                 

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 12.03.2020 г. от 14.00 ч., което ще се проведе в заседателната зала в 

сградата на Областна администрация – Силистра, при следния проект за дневен ред: 
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1. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация 

по ВиК – Силистра за 2019 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 2019 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.  

3. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК – Силистра за 2020 година, 

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

ВиК.  

4.      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, общинският 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, 

ИВЕЛИН СТАТЕВ 

Председател на Асоциация по ВиК- Силистра 

 

 

 

 



УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК - Силистра

№ ПО 

РЕД ВИД РАЗХОД ПЛАН ОТЧЕТ 

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 50027,06 53574,77

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

13 от ЗВ за 2019 г.
15000,00 15000,00

 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 2019 г.
27861,34 27154,39

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

програми
4254,76

4. Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове-лихви

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 - средства, които са за изпълнение на 

бюджета за 2018 г. и не са осигурени през 2018  г. 

7165,72 7165,62

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 76063,64 55093,58
 1.  Текущи разходи 76063,64 50956,93

1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от 59665,00 41996,11

   - заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 43000,00 34331,09

   - други  възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.) 8000,00 540,00

   - задължителни осигурителни вноски от работодатели 8665,00 7125,02

1.2. Издръжка, в т.ч.: 16398,64 8960,82

   - материали 3000,00 375,56

   - платени фактури за направени разходи през 2019 г.

   - консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.) 5000,00 797,50

   - разходи за външни услуги 4718,64 5193,22

   - разходи за командировка 2400,00 1839,96

   - разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване) 300,00 0,00

   - други разходи, некласифицирани другаде 980,00 754,58

2 Капиталови разходи 0,00 4136,65

III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)        (І. - ІІ.) -26036,58 -1518,81
IV. ФИНАНСИРАНЕ 26036,58 1518,81

1 Депозити и средства по сметки – нето (+/-) 25868,80 1494,61

1.1 Наличност в началото на периода  (+) 59710,29 59710,29

1.2 Наличност в края на периода  (-) -33841,49 -58215,68

2 Касови наличности 167,78 24,20

2.1 наличност в касата в началото на периода (+) 167,78 167,78

2.2 наличност в касата в края а периода (-) 0,00 -143,58

ОТЧЕТ   

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД гр. СИЛИСТРА

ИВЕЛИН СТАТЕВ
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

 

 

КЪМ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 г. 

НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, 

ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД, ГР. СИЛИСТРА  

 

 

Бюджетът на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

Силистра е приет с решение по точка 3 от дневния ред  на заседанието на 

общото събрание на Асоциацията, проведено на 12.03.2019 година. 

Приходната част на приетият бюджет за 2019 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 вноската на 

държавата е 15 000.00 лева, а на общините – 27 861.43 лева.  

Общият размер на вноските от членовете на Асоциацията, дължими за 

2019 година е в размер на 27 861.43 лева. Към 31.12.2019 г. в бюджета на 

Асоциацията не е преведена една вноска за 2019 г. от една община  на обща 

стойност 707.14 лв. и в тази връзка общият размер на вноските на общините в 

бюджета на Асоциацията за възлиза на стойност 27154.39лв. 

През 2019г съгласно З-Д № ДС-09-9/20.03.2019г на Областен управител 

на Асоциацията е предоставен безвъзмезно лек автомобил „Форд Мондео“ на 

обща стойност 4254,76лв. 

През 2019г в бюджета на Асоциацията са постъпили и средства от  
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Община Тутракан в общ размер на 7165,62лв които са за изпълнение на 

бюджет 2018г. и не са осигурени през горепосочената год. 

При така посочените по-горе цифри приходната част на бюджета за 2019 

година е в размер на 53574,77 лева. 

Общият размер на извършените разходите през 2019 година е 55093.58 

лева, разпределени  както следва: 

 

1. Текущи разходи: 

 Заплати и възнаграждения на персонала, задължителни осигурителни 

вноски от работодателя – 41996,11 лв. (персоналът на Асоциацията се състои от 

Главен секретар на А ВиК, инженер  водоснабдяване и канализация, назначен 

по втори трудов договор в АВиК Силистра, главен счетоводител, считано от 

08.01.2018 г. и технически сътрудник, назначен по втори трудов договор, 

считано от 03.09.2018 г.).  

2. Текуща издръжка – 8960,82 лева, в т.ч.: 

 Разходи за канцеларски и други материали, направени и платени през 

2019 г.  – 375,56 лв 

 консумативи (ел. енергия, вода и горива) – 797.50 лв.; 

 външни услуги (тел.р-ри, прогр.прод., под.ПП и др.) – 5193.22 лв.  

 командировки (участие в семинари във връзка с: предлагането на ВиК 

услуги, качеството на питейната вода, демонстрации на инженерни практики  

за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи и за 

обезвреждане и оползотворяване на утайките, получени при пречистването 

на градски отпадъчни води, както и в работни срещи  с представители на 

МОСВ) – 1839,96 лв.; 
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 други некласифицирани разходи /такси за банково обслужване и др. /– 

754,58 лева.; 

 капиталов разход – 4136,65лв – лекия автомобил 

 

Към 01.01.2019 г. по разплащателната сметката на Асоциацията 

наличните парични средства са в размер на 59710,29 лева. След направените 

разходи и постъпилите през 2019 г. вноски от членовете на Асоциацията,  

разплащателната сметка към 31.12.2019 г. е със салдо 58 215.68лв., а в касата на 

Асоциацията са налични пари в брой в размер на 143.58 лв. 

 В резултат на горното общата наличност на парични средства  в края на 

периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. е в общ размер на 58359.26 лв.  

 

 

 

 

 

Председател на Асоциация по ВиК – Силистра: 

                                                                          / Ивелин Статев / 
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О Т Ч Е Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД  – СИЛИСТРА 

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 

 

 

През отчетния период бяха проведени две заседания на общото събрание на 

Асоциацията – едно редовно и едно извънредно по смисъла на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация 

(ПОДАВиК). 

Първото заседание беше проведено на 12.03.2019 г. като редовно и с неговите 

решения са съгласувани и приети: 

1. Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2018 г. 

2. Отчет за дейността на Асоциацията за 2018 г. 

3. Бюджета на Асоциацията за 2019 г. 

4. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение №1 към 

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра и 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра 

5. Приемане на Подробна инвестиционна програма за работата на „ВиК“ ООД – 

Силистра през 2019 г. 

Второто извънредно заседание беше проведено на 04.09.2019 г. и на него беше прието  

решение относно размера на препоръчителната вноска на държавата в бюджета на 

Асоциацията за 2020 г., която се предложи на МРРБ. 

Изготвянето на протоколите от заседанията, изпращането им на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на Министерството на околната среда и 

водите (МОСВ) и на общинските съвети, както и публикуването им в обособения раздел 

„АВиК“ на интернет страницата на областната администрация, се извършваше в срок, 
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определен от чл. 15, ал. 5 от Правилника за организация дейността на асоциациите по ВиК 

(ПОДАВиК). 

Проведе се една регулярна работна среща между служители на „ВиК“ АД – гр. 

Силистра и служители на АВиК – гр. Силистра. Бяха обсъдени въпроси, свързани с 

инвестиционната програма на дружеството, създаването на комисии за приемане на 

извършените инвестиции, както и други актуални въпроси.  

Сключени бяха договори за абонаментно нормативно поддържане през 2019 г. на 

счетоводния програмен продукт „Ажур“, на програмния продукт за труд и работна заплата 

„Омекс“. През месец март 2019 г. Областна администрация – Силистра дари на Асоциацията 

лек автомобил, марка Форд, модел Мондео, за което МПС бяха сключени застраховки 

Гражданска отговорност и КАСКО.  

Във връзка с изтичащия през месец февруари 2020 г. сключен за срок от 5 години с 

МРРБ Договор за заем за послужване № РД-02-29-46/02.02.2015 г. за безвъзмездно ползване 

на движими вещи – частна държавна собственост – офис имущество и техника, на основание 

чл. 63 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и във връзка с чл. 68 от Правилника за 

прилагане на ЗДС (ППЗДС) даващо възможност за безвъзмездно прехвърляне на собственост 

върху движими вещи – частна държавна собственост на юридически лица и други 

организации на бюджетна издръжка, Асоциация по ВиК – Силистра отправи мотивирано 

искане до МРРБ след изтичане срока на Договора, вещите да продължат да се ползват за 

осигуряване на нормална работна среда в заеманото помещение на Областна администрация 

– Силистра, с цел безпроблемно продължаване дейността на Асоциацията. 

През отчетния период има постъпила една жалба чрез МРРБ от граждани, живущи в с. 

Богданци, община Главиница, свързана с почистването на отводнителен канал, като беше 

изпратено писмо до кмета на Община Главиница за предприемане на адекватни мерки за 

почистване на отводнителния канал, преминаващ в близост до имотите на жалбоподателите. 

По сигнала бе извършена проверка на място и бяха предприети мерки за отводняването на 

имотите, като общината почисти от затлачване и продълбочи съществуващия отводнителен 

канал. Отговорено е, че за преодоляване на проблема с подпочвените води в съсобствения 

имот следва да се изгради дренаж от и за сметка на собствениците. ВиК операторът уведоми 

Асоциацията, че при планова проверка от инспектори от РЗИ Силистра е констатирано, че се 

извършва неразрешена дейност около Кула водоем V=250m3 Калипетрово, теренът около 
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съоръжението е превърнат в нерегламентирано сметище за строителни и битови отпадъци. 

Община Силистра възложи почистването на терена на общинска фирма. 

В изпълнение на Договор РД-02-29-310/05.09.2018 г. с предмет „Изготвяне на оценка 

на ВиК активи, публична държавна и публична общинска собственост“, през месец юни се 

подписа Съгласувателен протокол и коригирана версия на оценителска таблица на ВиК 

активи – ПДС и ПОС, между ДЗЗД „Дружество за оценка на ВиК активи“ и Асоциацията 

съгласно т. 3.2 от Техническата спецификация към Договора. 

През месец ноември, назначените комисии от кметовете на общини и областния 

управител извършиха оглед на видимо възможните инвестиции, финансирани от ВиК 

оператора през 2019 г. 

Наши служители участваха във всички обучения и семинари, организирани от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ДЗЗД „Воден обучителен 

център“ във връзка с надграждане на капацитета на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК, 

свързани с прилагане на актуалната нормативна, договорна и регулаторна рамка в отрасъл 

ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК системите и услугите. През 2019 г., 

служителите на Асоциацията участваха в предвидени по график обучения,  организирани от 

МРРБ и ДЗЗД „Обединени обучения Европа МРРБ“. 

Отношенията с оператора – „ВиК“ ООД – Силистра се развиваха в дух на коректно 

партньорство, в съответствие с изискванията на подписания Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги. Утвърждаването на добрия, партньорски дух на 

тези отношения е особено важно, предвид и предстоящата дългогодишна съвместна работа 

по реформата във водния сектор. 

Коректни, партньорски и колегиални бяха взаимоотношенията на служителите от 

Асоциацията с Управителя и отделните служители на оператора „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Силистра.  

През периода на отчет, всички поставени задачи и указания бяха изпълнени по начин, 

съобразен изцяло с действащите нормативни документи, като беше проявена необходимата 
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отговорност, настойчивост и професионализъм за решаване на възникващите проблеми в 

процеса на работата. 

Служителите  на  Асоциацията поддържаха необходимите контакти с кметовете или 

други представители на общините в обособената територия, по въпроси, свързани с 

водоснабдителната и канализационната система. 

Поддържаха се ползотворни връзки със служителите от други асоциации в 

обособените територии на областите Велико Търново, Габрово, Бургас, Видин, Смолян, 

Разград, Търговище, Враца, Шумен, Пловдив, Русе, Кърджали и др., като се обменяха 

мнения и становища по възникнали проблемни ситуации в процеса на работа.          

 

 

 

 

 

ИВЕЛИН СТАТЕВ 

Председател на Асоциация по ВиК – Силистра 

 

 

 



Ивелин Статев

приложение 1

№ ПО РЕД ВИД РАЗХОД
ГОДИШЕН РАЗМЕР В 

ЛЕВА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 57 855,71 лв.

1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ 20 000,00 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 2019 год.
37 148,57 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 2019 год.
707,14 лв.

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 83 542,75 лв.

 1.  Текущи разходи 83 542,75 лв.

1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя 64 742,75 лв.

   - заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 52 000,00 лв.

   - други  възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.) 3 000,00 лв.

   - задължителни осигурителни вноски от работодатели 9 742,75 лв.

1.2. Издръжка, в т.ч.: 18 800,00 лв.

   - материали 2 000,00 лв.

   - консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.) 5 000,00 лв.

   - разходи за външни услуги 5 000,00 лв.

   - разходи за командировка 2 500,00 лв.

   - разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване) 300,00 лв.

   - други разходи, некласифицирани другаде 4 000,00 лв.

 2.  Капиталови разходи 0,00 лв.

2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 0,00 лв.

III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)        (І. - ІІ.) -25 687,04 лв.

IV. ФИНАНСИРАНЕ 25 687,04 лв.

1. Депозити и средства по сметки – нето (+/-) 25 543,46 лв.

1.1. Остатък в левове по сметки от предходния период (+) 58 215,68 лв.

1.2. наличност по сметки в края на периода (-) -32 672,22 лв.

2. Касови наличности – нето (+/-) 143,58 лв.

2.1. остатък в касата в  левове от предходния период (+) 143,58 лв.

2.2. наличност в касата в левове в края на периода (-) 0,00 лв.

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - СИЛИСТРА 

                                                                                                                                           УТВЪРДИЛ: …………………….

ПРЕДСЕДАТЕЛ на АВиК Силистра

  ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ

  ЗА 2020 ГОДИНА

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



Приходи за 2020 година:  - 57855,71

Средства от МРРБ - 35%  - 20000,00

Общини членове на АсВиК - 65%  - 37148,57

Невнесени вноски от общини членове на А ВиК за 2019 г.  - 707,14

Неусвоени ср-ва от 2019г. , налични по Банкова с/ка  - 0,00

Планирани разходи за 2020 година: 83542,75

I.Текущи разходи: 64742,75

1.Заплати по трудов договор на трима служители:

  - Гл.секретар, Финансов експерт, ВиК експерт 52000,00

2.Граждански договори и др. доплащания 3000,00

3.Задължителни осигурителни вноски от работодател 9742,75

II.Издръжка: 18800,00

1.Разходи за канцеларски и др. материали 2000,00

2.Консумативи вт.ч. вода,горива,ел.енергия 5000,00

3.Външни услуги в.т.ч. 5000,00

  - телекомуникационни услуги - 1000.00

  - Прог. прод. и обслужване - 3000.00

  - обявления, пощенски р-ди и др. - 1000.00

на БЮДЖЕТ за 2020 година на Асоциация по ВиК на обособената територия,

обслужвана от Водоснабдяване и канализация- Силистра ООД  

ОБОСНОВКА



4.Командировки 2500,00

5.Застраховки ДМА 300,00

6.Други некласифицирани разходи в т.ч.: 4000,00

  - Банково обслужване - 1000.00

  - Соц.  р-ди - 3000.00



№ Членове на ОС на Асоциация по ВиК Силистра участие в % вноска в лева

1 Държавата 35,00 20 000,00 лв.

2 Община Алфатар 1,65 942,86 лв.

3 Община Главиница 5,95 3 400,00 лв.

4 Община Дулово 15,39 8 794,29 лв.

5 Община Кайнарджа 2,76 1 577,14 лв.

6 Община Силистра 27,96 15 977,14 лв.

7 Община Ситово 2,94 1 680,00 лв.

8 Община Тутракан 8,36 4 777,14 лв.

ОБЩО 57 148,57 лв.

Разпределение на гласовете и вноските за Бюджет 2020 г.


