
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра 

                      

 

Изх. № АВК-02-124/24.07.2018 г. 

 

 

ДО  

Г-Н НИКОЛАЙ НАНКОВ 

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

ГР. СОФИЯ 

УЛ. „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 17-19 

 

ДО  

Г-Н НЕНО ДИМОВ 

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

ГР. СОФИЯ 

БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА” № 22 

 

 

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД,Силистра. 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н НАНКОВ, 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМОВ, 

 

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

състои на 28.08.2018 г., от 14.00 часа в заседателната зала, в сградата на областна 

администрация  Силистра, при следния проект на дневен ред: 

 

1. Обсъждане и приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията за 2019 г., в размер на 22 000.00лв., 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.) 

 

2. Други 

 

На основание чл. 198е, ал. 4 от ЗВ и в изпълнение на чл. 5, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, моля да 

получа мандат за представяне позицията на Държавата по въпросите от предложения 

дневния ред на заседанието. 



 

ул. „Добруджа“ № 27, тел. 086 818 833, e-mail: avik_silistra@abv.bg 

 

 

 

Приложение:   

1. Проект на  бюджет за 2019 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра  

 

 

 

 

С уважение, 

 

ИВЕЛИН СТАТЕВ 

Председател на Асоциация по ВиК – 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  

 

 

Изх. № АВК-02-125/24.07.2018 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 извънредно 

заседание на Общото събрание на 28.08.2018 г. от 14.00 ч., което ще се проведе в 

заседателната зала в сградата на Областна администрация – Силистра, при следния проект 

за дневен ред: 

 



 

ул. „Добруджа“ № 27, тел. 086 818 833, e-mail: avik_silistra@abv.bg 

 

1. Обсъждане и приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията за 2019 г., в размер на 22 000.00лв., 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.) 

 

2. 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 

 

 

 

 



Ивелин Статев

приложение 1

№ ПО РЕД ВИД РАЗХОД
ГОДИШЕН РАЗМЕР В 

ЛЕВА

I. 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 22 000.00 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.
40 857.14 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 2018 год.
0.00 лв.

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 76 063.64 лв.

 1.  Текущи разходи 76 063.64 лв.

1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя 59 665.00 лв.

   - заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 43 000.00 лв.

   - други  възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.) 8 000.00 лв.

   - задължителни осигурителни вноски от работодатели 8 665.00 лв.

1.2. Издръжка, в т.ч.: 16 398.64 лв.

   - материали 3 000.00 лв.

   - консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.) 5 000.00 лв.

   - разходи за външни услуги 4 718.64 лв.

   - разходи за командировка 2 400.00 лв.

   - разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване) 300.00 лв.

   - други разходи, некласифицирани другаде 980.00 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.) -13 206.50 лв.

IV. ФИНАНСИРАНЕ 13 206.50 лв.

1. Депозити и средства по сметки – нето (+/-) 13 206.50 лв.

1.1. Остатък в левове по сметки от предходния период (+) 19 309.57 лв.

1.2. наличност по сметки в края на периода (-) -6 103.07 лв.

2. Касови наличности – нето (+/-) 0.00 лв.

2.1. остатък в касата в  левове от предходния период (+) 0.00 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 2019 ГОДИНА

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



                                                            



Приходи за 2019 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 2018 г.  - 0.00

Неусвоени ср-ва от 2018г. , налични по Банкова с/ка  - 0.00

Планирани разходи за 2019 година: 76063.64

I.Текущи разходи: 59665.00

1.Заплати по трудов договор на трима служители:

  - Гл.секретар, Финансов експерт, ВиК експерт 43000.00

2.Граждански договори и др. доплащания 8000.00

3.Задължителни осигурителни вноски от работодател 8665.00

II.Издръжка: 16398.64

1.Разходи за канцеларски и др. материали 3000.00

2.Консумативи вт.ч. вода,горива,ел.енергия 5000.00

3.Външни услуги в.т.ч. 4718.64

  - телекомуникационни услуги - 900.00
  - интернет - 360.00
  - обявления, пощенски р-ди, обучения - 3458.64

на БЮДЖЕТ за 2019 година на Асоциация по ВиК на обособената територия,

обслужвана от Водоснабдяване и канализация- Силистра ООД  

ОБОСНОВКА



4.Командировки 2400.00

5.Застраховки ДМА 300.00

6.Други некласифицирани разходи в т.ч.: 980.00

  - Банково обслужване - 550.00

  - Год.актуализации на Програмни Прод. - 430



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

1 Държавата 35.00 22 000.00 лв.

2 Община Алфатар 1.65 1 036.14 лв.

3 Община Главиница 5.95 3 739.00 лв.

4 Община Дулово 15.39 9 672.71 лв.

5 Община Кайнарджа 2.76 1 733.86 лв.

6 Община Силистра 27.96 17 573.86 лв.

7 Община Ситово 2.94 1 847.00 лв.

8 Община Тутракан 8.36 5 254.57 лв.

ОБЩО 62 857.14 лв.

Разпределение на гласовете и вноските за Бюджет 2019 г.


