
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО 

ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 

„ВОДОСНАББДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, СИЛИСТРА 

 

Днес, 25.05.2015 г. от 14:00 ч., в сградата на областна администрация Силистра, с 

адрес гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 27, бе свикано заседание на общото събрание на 

асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, Силистра, със 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 2014 г. 

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. 

3. Обсъждане и приемане на бюджет на асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, Силистра за 2015 г. 

4. Вземане 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 съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на 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. 

 

 На насроченото, съгласно изискванията на чл. 10 от Правилник за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, заседание присъстваха: 

1. Г-н Стоян Бонев – областен управител на област Силистра, в качеството си на 

председател на асоциацията и представител на държавата с 35% от гласовете на 

общото събрание; 

2. Представител на община Главиница, с 5,95% от гласовете, представлявана от 

Хюсеин Хамди - кмет на община Главиница, съгласно Решение № 411 от 

протокол № 45/20.05.2015 г. на общински съвет Главиница. 



 

7500 Силистра, ул. „Добруджа” №27; тел.: +359 86 818 822; факс: +359 086 818 851 

 e-mail: ss@ss.government.bg,  web: www.silistra.government.bg 

 

3. Община Алфатар, с 1,65% от гласовете, представлявана от Йорданка Узунска - 

кмет на община Алфатар съгласно Решение № 481/ протокол № 57/30.04.2015 г. 

на общински съвет Алфатар. 

4. Община Силистра, с 27,96% от гласовете, представлявана от Д-р Мария 

Димитрова - председател на общински съвет – Силистра съгласно Решение № 

1409 от протокол № 52/30.04.2015 г. на общински съвет Силистра. 

 

Забележка: Представителят на община Ситово с 2,94 % от общия брой на гласовете в 

асоциацията не беше определен от общинския съвет по реда на чл. 198е, ал. 3 от Закона 

за водите и чл.5, ал.5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация. 

Прдставителите на община Дулово с 15,39 % , община Тутракан с 8,36 % и община 

Кайнарджа 2, 76%  от общия брой на гласовете в асоциацията не присъстваха на 

Общото събрание. 

След преброяване на гласовете и извършена проверка на присъстващите членове се 

установи, че редовно присъстващите членове формираха 70,56 % от общия брой на 

гласовете в асоциацията, което от своя страна води до липса на кворум съгласно чл.14., 

ал.1, от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, поради което събранието не се проведе. 

 Във връзка с горепосоченото Ви информирам за започване на нова процедура по 

провеждане на общо събрание на асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра. 

 

 

 

С уважение, 

 

СТОЯН БОНЕВ 

 

Областен управител на област Силистра  

и Председател на Асоциация по ВиК- Силистра 
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