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ДО  

ПЕТЯ АВРАМОВА 

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

 

ДО  

НЕНО ДИМОВ 

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

проведе на 12.03.2019 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 2018 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 2018 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите; 

3. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК Силистра за 2019 г., съгласно 

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

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 Асоциация 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 година. 

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

заседанието и представяне позицията на държавата по предложения дневен ред. 

 

 

 

Приложения:  

1. Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК - Силистра за 2018 г., 

придружен с обяснителна записка; 

2. Отчет за дейността на Асоциация по ВиК - Силистра за 2018 г.; 

3. Бюджет за 2019 г. на Асоциация по ВиК – Силистра, придружен с обосновка и 

разпределение на гласовете и вноските. 

4. Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация 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 година. 

 

 

 

 

 С уважение, 

 

 ИВЕЛИН СТАТЕВ 

 Председател на Асоциация по В и К - Силистра 

 

 

 Изготвил: 

 Мая Хараланова – главен секретар на АВиК - Силистра         
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Изх. № АВК-02-38/11.02.2019 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 12.03.2019 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 2018 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 2018 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.  

3. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК – Силистра за 2019 година, 

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

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 Асоциация 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 година. 

6. 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 

 

 

Изготвил: 

Мая Хараланова – главен секретар АВиК - Силистра 

 

 



УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК - Силистра

№ ПО 

РЕД ВИД РАЗХОД ПЛАН ОТЧЕТ 

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 47151.43 39985.71

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

от ЗВ за 2018 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 2018 г.
27861.43 24278.57

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-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 2017 г. и не са осигурени през 2017  г. 

4290.00 707.14

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 83969.25 36235.03
 1.  Текущи разходи 83969.25 36235.03

1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя 61956.25 28462.72

   - заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 44000.00 22914.72

   - други  възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.) 9000.00 765.00

   - задължителни осигурителни вноски от работодатели 8956.25 4783.00

1.2. Издръжка, в т.ч.: 22013.00 7772.31

   - материали 6000.00 1120.52

   - платени фактури за направени разходи през 2017 г. 164.88

   - консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.) 4000.00 866.86

   - разходи за външни услуги 5000.00 3951.34

   - разходи за командировка 4000.00 1217.11

   - разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване) 300.00 0.00

   - други разходи, некласифицирани другаде 2713.00 451.60

2 Капиталови разходи 0.00

III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)        (І. - ІІ.) -36817.82 3750.68
IV. ФИНАНСИРАНЕ 36817.82 -3750.68

1 Депозити и средства по сметки – нето (+/-) 36533.39 -3867.33

1.1 Наличност в началото на периода  (+) 55842.96 55842.96

1.2 Наличност в края на периода  (-) -19309.57 -59710.29

2 Касови наличности 284.43 116.65

2.1 наличност в касата в началото на периода (+) 284.43 284.43

2.2 наличност в касата в края а периода (-) 0.00 -167.78

Съгласувал:

Мая Хараланова - Гл .секретар на АВиК - Силистра

Изготвил: 

Мария Александрова

ОТЧЕТ   

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 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 2018 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 15.03.2018 година. 

Приходната част на приетият бюджет за 2018 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 

2018 година е в размер на 27 861.43 лева. Към 31.12.2018 г. в бюджета на 

Асоциацията не е преведена една вноска за 2018 г. от една община  на обща 

стойност 3582.86 лв. и в тази връзка общият размер на вноските на общините в 

бюджета на Асоциацията за възлиза на стойност 24 278.57 лв. 

През 2018 година по сметката на асоциацията са постъпили вноски на 

общини, не издължили се през 2017 г. в общ размер от 707.14 лева.  

При така посочените по-горе цифри приходната част на бюджета за 2018 

година е в размер на 39 985.71 лева. 
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Общият размер на извършените разходите през 2018 година е 36 235.03 

лева, разпределени  както следва: 

 

1. Текущи разходи: 

 Заплати и възнаграждения на персонала, задължителни осигурителни 

вноски от работодателя – 28 462.72 лв. (персоналът на Асоциацията се състои 

от Главен секретар на АВиК, 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.). Назначеното лице на длъжността „главен 

счетоводител“ е в дългосрочен отпуск поради временна нетрудоспособност, 

поради което счетоводното обслужване през 2018 г. е извършвано от 

счетоводна кантора.  

2. Текуща издръжка – 7772.31 лева, в т.ч.: 

 Разходи за канцеларски и други материали, направени и платени през 

2018 г.  – 1120.52 лв.; 

 Платени фактури за направени разходи през 2017 г. – 164.88 лв.; 

 консумативи (ел. енергия, вода) – 866.86 лв.; 

 външни услуги (счетоводно обслужване, оценка условията на труд, 

обяви за конкурс, съобщителни услуги) – 3951.54 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, работно посещение за обмяна на опит и добри 

практики в Гърция, свързани с предоставянето на ВиК услуги, Атина, 

Гърция, както и в работни срещи  с представители на МОСВ) – 1217.11 лв.; 

 други некласифицирани разходи (такси за банково обслужване – 451.60 

лева.; 
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Към 01.01.2018 г. по разплащателната сметката на Асоциацията 

наличните парични средства са в размер на 55 842.96 лева. След направените 

разходи и постъпилите през 2018 г. вноски от членовете на Асоциацията,  

разплащателната сметка към 31.12.2018 г. е със салдо 59 710.29 лв., а в касата 

на Асоциацията са налични пари в брой в размер на 167.78 лв., в резултат на 

което общата наличност на парични средства  в края на периода 01.01.2018 г. – 

31.12.2018 г. е в размер на 59 878.07 лв.  

 

 

 

 

 

 

Председател на Асоциация по ВиК – Силистра: 

                                                                          / Ивелин Статев / 

   

 

              

Съгласувал: 

Главен секретар на АВиК – Силистра 

     /Мая Хараланова/ 

 

Изготвил: 

                                / Мария Александрова/ 
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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 2018 ГОДИНА 

 

Основната характеристика на дейността на Асоциацията по водоснабдяване и 

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

ООД – Силистра през отчитания период на 2018 година беше активизиране на извършваните 

дейности в няколко направления: организационно и кадрово укрепване на Асоциацията и 

обезпечаване изпълнението на задълженията от назначените служители; осъществяването на 

дейности в изпълнение на Договора с ВиК оператора; подготовката и провеждането на 

заседанията на общото събрание на Асоциацията в т.ч. и приемането на бюджета за 2018 г. 

През отчетния период бяха проведени три заседания на общото събрание на 

Асоциацията – едно редовно и две извънредни 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 15.03.2018 година като редовно и с неговите 

решения са съгласувани и приети: 

1. Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2017 г. 

2. Отчет за дейността на Асоциацията за 2017 г. 

3. Бюджета на Асоциацията за 2018 г. 

Второто заседание беше проведено на 05.06.2018 година като извънредно и с неговите 

решения са съгласувани и приети: 

1. План за опазване на околната среда – изготвен от оператора. 

2. Подробна инвестиционна програма за работата на „ВиК“ ООД – Силистра през 

2018 г. – изготвена от оператора.          

Третото извънредно заседание беше проведено на 28.08.2018 година и на него беше 

прието  решение, относно размера на препоръчителната вноска на държавата в бюджета на 

Асоциацията за 2018 г., която се предложи на МРРБ. 
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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 на интернет  страницата на Областната администрация, в обособения 

раздел „АВиК“ се извършваше в срока определен от чл. 15, ал. 5 от Правилника за 

организация дейността на асоциациите по ВиК (ПОДАВиК). 

През 2018 година след обявен и проведен конкурс за длъжностите „ВиК експерт“ и 

„Финансов експерт“ съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, е назначен на трудов 

договор „ВиК експерт“. За длъжността „Финансов експерт“ допуснатото до конкурса лице не 

се яви, предстой обявяването на конкурс за тази длъжност. През месец септември е 

назначено лице на длъжността „Технически сътрудник“. 

През месец януари се проведе работна среща с г-жа Малина Крумова, заместник 

министър на регионалното развитие и благоустройството, представители на ДЗЗД „Уотър 

дизайн – БКО“ , служители на АВиК – Силистра, служители на „ВиК“ ООД гр. Силистра и 

представители на общините в областта. В рамките на срещата бяха обсъдени регионалните 

прединвестиционни проучвания и други актуални въпроси свързани с Асоциацията. 

В административната сграда на  „ВиК“ ООД гр. Силистра, проведохме работна среща 

с г-н Никола Кедов, представител на ДЗЗД „Дружество за оценка на ВиК активи“. На 

срещата присъстваха представители на общините в областта, представител на Областна 

администрация. Основната тема която обсъждахме беше събирането на необходимата 

информация, с цел изготвяне на оценка на ВиК активи публична държавна и публична 

общинска собственост, в рамките на проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно 

планиране на отрасъл ВиК“. 

През отчетния период се проведоха две регулярни работни срещи между служители 

на „ВиК“ АД – гр. Силистра, служители на АВиК – гр. Силистра и служители на общините в 

Област Силистра. Бяха обсъдени въпроси, свързани с инвестиционната програма на 

дружеството, създаването на комисии за приемане на извършените инвестиции както и други 

актуални въпроси.  
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Назначените комисии от кметовете на общини и областния управител извършиха 

оглед на видимо възможните инвестиции, финансирани от ВиК оператора през 2018 г. 

Наш представител взе участие в сформираната междуведомствена работна група в 

Министерство на околната среда и водите за изготвяне на график за постигане на 

съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО (Директивата за ГПСОВ). 

Наш служител участва в пет обучения, 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. Участие в семинари във връзка с 

предлагането на ВиК услуги, качеството на питейната вода, демонстрации на инженерни 

практики в гр. Стара Загора и гр. Благоевград за намаляване на загубите на вода във 

водоснабдителните системи и за обезвреждане и оползотворяване на утайките, получени при 

пречистването на градски отпадъчни води, работно посещение за обмяна на опит и добри 

практики в Гърция, свързани с предоставянето на ВиК услуги, Атина, Гърция. През месец 

декември беше проведено и първото обучение от общо осем 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 

отговорност, настойчивост и професионализъм за решаване на възникващите проблеми в 

процеса на работата. 
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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 

 

 

Изготвил: 

Мая Хараланова – главен секретар АВиК - Силистра 

 

 



Ивелин Статев

приложение 1

№ ПО РЕД ВИД РАЗХОД
ГОДИШЕН РАЗМЕР В 

ЛЕВА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 50 027.06 лв.

1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ 15 000.00 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.
27 861.34 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.
7 165.72 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.) -26 036.58 лв.

IV. ФИНАНСИРАНЕ 26 036.58 лв.

1. Депозити и средства по сметки – нето (+/-) 25 868.80 лв.

1.1. Остатък в левове по сметки от предходния период (+) 59 710.29 лв.

1.2. наличност по сметки в края на периода (-) -33 841.49 лв.

2. Касови наличности – нето (+/-) 167.78 лв.

2.1. остатък в касата в  левове от предходния период (+) 167.78 лв.

2.2. наличност в касата в левове в края на периода (-) 0.00 лв.

Изготвил:                                                                                

Мая Хараланова - главен секретар АВиК - Силистра

 

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - СИЛИСТРА 

                                                                                                                                           УТВЪРДИЛ: …………………….

ПРЕДСЕДАТЕЛ на АВиК Силистра

 БЮДЖЕТ

ЗА 2019 ГОДИНА

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



                                                            



Приходи за 2019 година:  - 50027.06

Средства от МРРБ - 35%  - 15000.00

Общини членове на АсВиК - 65%  - 27861.34

Невнесени вноски от общини членове на А ВиК за 2018 г.  - 7165.72

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

          Изготвил: 

                    Мая Хараланова - главен секретар АВиК - Силистра



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

1 Държавата 35.00 15 000.00 лв.

2 Община Алфатар 1.65 707.14 лв.

3 Община Главиница 5.95 2 550.00 лв.

4 Община Дулово 15.39 6 595.71 лв.

5 Община Кайнарджа 2.76 1 182.86 лв.

6 Община Силистра 27.96 11 982.86 лв.

7 Община Ситово 2.94 1 260.00 лв.

8 Община Тутракан 8.36 3 582.86 лв.

ОБЩО 42 861.43 лв.

Изготвил:                                                                          

Мая Хараланова - главен секретар АВиК - Силистра

Разпределение на гласовете и вноските за Бюджет 2019 г.



Проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл 

ВиК“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съ-финансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1  

към 

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 

01.03.2016 г. 

 

Днес ………………….2019 г., в гр. ……………..,  между страните по Договора: 

 

 1. Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужванa от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, ЕИК 175993734, 

представлявана от Ивелин Статев, наричана по-долу „Асоциация по водоснабдяване 

и канализация” или „АВиК” 

и 

 2. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, ЕИК 828050351, 

представлявано от Васил Боранов - управител, наричано по-долу „Оператор” или 

„ВиКО”, 

 

На основание чл. 198п, ал. 5, т. 2 и 3 от Закона за водите и чл. 18.7 от Договора 

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

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 01.03.2016 г. 

по реда на чл. 198о, ал. 1, пр. първо от Закона за водите („Договора”) 

се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договора, с което 

Страните 

 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ: 

 

(A) Въз основа на покана от Главна дирекция „Оперативна програма Околна 

среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

операторът се подготвя да кандидатства в процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК 

инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за получаване 

на безвъзмездна финансова помощ („БФП”) и 

(Б) На ……………..2019 г. Общото събрание на АВиК прие решение за 

сключване на настоящото Допълнително споразумение № 1,  

 

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В 

ДОГОВОРА:  

 

§1. В чл. 1.1 „Дефиниции“ се правят следните изменения: 

1.1. Приема се ново определение на „ЗОП“, както следва: 

„ЗОП“ означава действащия Закон за обществените поръчки със 

съответните изменения и допълнения. 

1.2. Приема се ново определение на „Наредба за регулиране на качеството на 

ВиК услугите“, както следва: 



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИК 

СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ 

 

Проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл 

ВиК“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съ-финансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд 

 

„Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите означава Наредба за 

регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, приета 

с Постановление на Министерския съвет № 8 от 18.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 6 от 

22.01.2016 г., със съответните изменения и допълнения“. 

1.3. Приема се ново определение на „Нормативни показатели за качество“, 

както следва: 

„Нормативни показатели за качество означава показателите за качество на 

водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от ВиК операторите, 

посочени в ЗРВКУ и актовете по неговото прилагане“. 

1.4. В чл. 1 се създава чл. 1.5.: 

„1.5. Промяна на нормативни актове   

При изменение и допълнение, включително изменение на наименование на 

нормативен акт, цитиран в този Договор, както и при отмяната на нормативен акт 

и замяната му с нов такъв се прилага съответно измененият или новият нормативен 

акт, без за това да е необходимо изрично изменение на Договора, освен когато такова 

изменение на Договора е необходимо за съобразяването му с новия или изменен 

нормативен акт.“ 

 

§2. В чл. 3 „Общи права и задължения“ се правят следните допълнения: 

В чл. 3.4. (б) се добавят изречение второ и трето: „Когато действията по 

изречение първо са необходими във връзка с изпълнение на задължителните 

инвестиции, както и за изпълнението от Оператора на Договор за БФП в качеството 

му на бенефициент, срокът за извършването им от съответния член на АВиК се 

съобразява със срока за изпълнение на инвестициите, съответно Договора за БФП. В 

случаите, когато тези действия са свързани с изпълнението на проект, финансиран 

по Договор за БФП, се прилага чл. 7.2 (д), изречение второ“. 

 

§3. В чл. 4 „Активи“ се правят следните изменения: 

3.1. В чл. 4.2. (в), изречение първо думите „не по-късно от пет години от датата 

на влизане в сила на Договора“ се заличават.  

3.2. В чл. 4.4. (б), изречение второ се изменя така: „Изречение първо се прилага 

и към Публичните активи, които към датата на сключване на Договора не са 

включени поради пропуск в съставени протоколи за разделяне по смисъла на § 9 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите (обн., ДВ,  бр. 103 от 29.11.2013 г.) и по този причина не са включени 

в Приложение І“. 

3.3. В чл. 4.4. (г), изречение четвърто се изменя така: „С всяко отделно прието 

уведомление по този чл. 4.4. (г), съответно с всяко отделно Допълнително 

споразумение АВиК изготвя към Приложение І ново Приложение с пореден номер, 

надлежно подписано и подпечатано, в което се посочват отделно активите, 

добавени към Приложение І с това уведомление/Допълнително споразумение.“ 
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§4. В чл. 5 „Предоставяне на услугите“ се прави следното изменение и 

допълнение: 

В чл. 5.5. (е), изречение трето се изменя и се създава изречение четвърто, както 

следва: „Освен ако друго е посочено в нормативен акт или този Договор, включително 

в допълнително споразумение към него, съответните членове на АВиК ще извършат 

за своя сметка действията по отчуждаване на земите, които попадат в пояс І на 

санитарно-охранителните зони, и ще обезщетят собствениците за ограничаването 

на правата им в останалите пояси. В случаите, когато действията по изречение 

трето са свързани с изпълнението на проект, финансиран по Договор за БФП, се 

прилага чл. 7.2 (д), изречение второ“. 

 

§5. В чл. 7 „Инвестиции“ се правят следните изменения и допълнения: 

5.1. В чл. 7.1. (а) накрая се поставя запетая и се добавя „включително 

Операторът има право да възлага изграждането на ВиК системи и съоръжения.“ 

5.2. В чл. 7.1. се създава буква (е) със следното съдържание: 

 „(е) В случай, че Операторът е допустим бенефициент за предоставяне на 

финансиране с БФП по  програма на Европейския съюз, финансирана от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, същият ще кандидатства в 

рамките на условията на съответната програма на базата на разработено 

инвестиционно намерение.“ 

5.3. В чл. 7.2. (г) думите „Освен ако е предвидено друго в Договора“ се заменят 

с „Освен ако друго е посочено в нормативен акт или този Договор, включително в 

допълнително споразумение към него“. 

5.4. Чл. 7.2. (д) се изменя така:  

„(д) Всички разходи за извършване на процедурите по учредяване на 

сервитути, придобиване на ограничени вещни права или отчуждаване на имоти за 

целите на осъществяване на Инвестициите, включително разходите за обезщетяване 

на собствениците на засегнатите имоти, са задължение на собственика на 

съответния Актив и се извършват за негова сметка, съгласно чл. 3.4. (б) и чл. 5.5. (е), 

изречение трето.  Изключение от правилото по изречение първо се допуска, когато 

разходите за придобиване, включително чрез процедура по отчуждаване, на 

незастроени и застроени имоти, за учредяване на ограничени вещни права, както и 

съпътстващи придобиването/отчуждаването/учредяването на правата са 

допустим разход за Оператора в качеството му на бенефициент в изпълнение на 

Договор за БФП по програма на Европейския съюз, финансирана от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. Когато в изпълнение на нормативен акт или 

този Договор, включително допълнително споразумение към него, ВиК операторът 

извърши разходи за действие по изречения първо и второ, те се считат за 

Инвестиции за Оператора, ако отговарят на изискванията, посочени в Приложение 

VІІІ.“  

5.5. В чл. 7.2. се създават букви (е) – (з) със следното съдържание: 

„(е) Операторът ще подготви необходимите документи и извърши 

своевременно всички необходими действия за кандидатстване в процедура чрез 
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директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-I.016 

„Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“ за получаване на БФП с общ размер на финансиране не повече от 78 000 

000.00 (словом: седемдесет и осем милиона) лева с ДДС, включително собственото 

участие и недопустимите разходи. 

 (ж) За целите на процедурата по получаване на БФП по чл. 7.2. (е) 

Операторът ще осигури необходимите финансови ресурси за покриване на разходите, 

които са задължение на бенефициента, съгласно Насоките за кандидатстване, 

общите условия и Договора за БФП. 

(з) Изградените в изпълнение на Договора за БФП Публични активи ще бъдат 

предоставени за експлоатация по реда на чл. 4.4. (г).“  

  

§6  В чл.12 „Административни разпоредби. Контрол” се прави следното 

изменение: 

В чл. 12.4. (а), думите „15 април” се заменят с думите „15 май”. 

 

§7 . В чл. 17 „Прекратяване“ се прави следното изменение: 

В чл. 17.1. (а), т. (vi) се изменя така: 

„vi. автоматично, от момента на придобиването на дялове от капитала на 

ВиКО, освен когато придобиването им е от българската държава, българска община 

или от търговец, едноличен собственик на който е българската държава“. 

 

§8. Други изменения 

Навсякъде в текста на Договора думата „анекс/а/ът“ се заменя с 

„допълнително/то споразумение“.  

 

 

§9. Ново Приложение II „Договорни показатели за качество“ към Договора 

Действащото Приложение II „Договорни показатели за качество“ към Договора 

се отменя. Приема се ново Приложение II „Договорни показатели за качество“ към 

Договора с текст съгласно Приложение № 1 към настоящето Допълнително 

споразумение.  

  

§10. Ново Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на 

инвестициите“ 

Действащото Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на 

инвестициите“ към Договора се отменя. Приема се ново Приложение IX „Дейности, 

включени в задължителното ниво на инвестициите“ към Договора с текст съгласно 

Приложение № 2 към настоящето Допълнително споразумение. 
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§11. Влизане в сила 

Настоящото Допълнително споразумение № 1 влиза в сила от датата на 

подписването му от двете страни.  

 

 

§12. Действие 

12.1. Настоящето Допълнително споразумение № 1 заедно с приложенията към 

него става неразделна част от Договора, като замества променените разпоредби и 

заменените приложения. 

12.2. Всички останали клаузи на Договора и приложения към него остават 

непроменени.  

 

§13. Приложения 

Приложенията към настоящото Допълнително споразумение № 1 са неразделна 

част от него, както следва: 

1. Приложение № 1 – Приложение II „Договорни показатели за качество“ към 

Договора; 

2. Приложение № 2 – Приложение IX „Дейности, включени в задължителното 

ниво на инвестициите“ към Договора. 

 

 

 

Настоящото Допълнително споразумение № 1 се състави в три екземпляра – по 

един за всяка от Страните и един за МРРБ. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

ИВЕЛИН СТАТЕВ 

 

………………………………… 

ВАСИЛ БОРАНОВ 

 

Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, 

гр. Силистра 

 

„Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Силистра 
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Приложение № 1 към Допълнително споразумение № 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II КЪМ ДОГОВОР ОТ 01.03.2016 Г. 

НИВА НА УСЛУГИТЕ 

 

 

1. Неотчетени водни количества (%) 

Показател Базова стойност (БС) 
Целеви нива по години от договора 

Година 5 Година 10 Година 15 

Загуби на вода (неинкасирано 

количество вода спрямо подаденото на 

вход на водоснабдителната система) 

61,85% към 31 

декември 2014 г. 
БС-4% БС-6% 50% 

 

2. Измерване на водните количества на ниво водоизточник 

Показател Целево ниво 

% измерени точки на водовземане 

До края на 5-та година от договора да бъдат обхванати 100% от 

водоизточниците. В рамките на периода на договора измервателните 

уреди следва да бъдат поддържани в изправност 

 

3. Ефективност на търговското измерване 

Показател 
Целеви нива по години от договора 

Година 4 Година 6 Година 8 

% от СВО-та включени в регистър   100% - - 

% от всички СВО-та оборудвани с водомери в срок на 

метрологична годност 
  - - 80% 

% от СВО-та с измерена консумация над 100 м3/месец,  

оборудвани с водомери в срок на метрологична годност  
  - 95% - 

 

4. Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разход спрямо 

оперативни приходи 

Показател Базова стойност (БС) 
Целеви нива по години от договора 

Година 5 Година 10 Година 15 

Оперативен показател - % на 

експлоатационни разходи спрямо приходи 

от оперативна дейност. 

Експлоатационните разходи включват 

всички разходи с изключение на разходи 

за амортизации и обезценки и разходи за 

провизии. 

91,09% към 31 декември 

2014 г. 
БС-1% БС-2% 87% 
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5. Ефективност обслужване на клиенти – срок за отговор на клиентски 

въпроси 

Показател Целево ниво 

Срок за отговор на постъпили 

въпроси от клиенти 

95% от въпросите и жалбите постъпили от клиенти (писмени, онлайн, 

телефонни) да получават отговор в рамките на 14 дни.  

 

6. Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател) 

Показател Срок за изпълнение 

Създаване на регистър на активи В срок от 5 години от началото на договора 

Дефиниране на критични активи В срок от 5 години от началото на договора 

Оценка на състоянието на критичните активи В срок от 5 години от началото на договора   

Оценка на състоянието на всички активи В срок от 5 години от началото на договора 
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Приложение № 2 към Допълнителното споразумение № 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IX КЪМ ДОГОВОР ОТ 01.03.2016 г.   

ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО НИВО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

 

 

 
 

 
 

Услуга 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 общо:

Доставяне вода на потребителите 218 232 256 329 280 276 268 271 256 137 122 163 119 116 126 3,169

Отвеждане на отпадъчни води 112 125 130 54 44 44 43 44 39 22 19 27 19 19 21 761

Пречистване на отпадъчни води 0 0 0 9 7 7 7 7 6 3 3 4 3 3 3 64

общо: 330 357 386 392 332 327 318 322 301 162 144 194 141 138 150 3,994

Обобщена инвестиционна програма (в хил.лв.)

Представител на държава/общини 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 общо:

Държава 116 125 135 116 95 93 90 92 84 36 29 47 28 27 32 1,146

Община Алфатар 5 6 6 6 5 5 5 5 5 3 2 3 2 2 2 66

Община Главиница 20 21 23 23 20 19 19 19 18 10 9 12 8 8 9 238

Община Дулово 51 55 59 60 51 50 49 50 46 25 22 30 22 21 23 615

Община Кайнарджа 9 10 11 11 9 9 9 9 8 4 4 5 4 4 4 110

Община Силистра 92 100 108 131 114 112 110 111 105 66 61 75 60 60 63 1,369

Община Ситово 10 10 11 12 10 10 9 9 9 5 4 6 4 4 4 117

Община Тутракан 28 30 32 33 28 27 27 27 25 14 12 16 12 12 13 333

общо: 330 357 386 392 332 327 318 322 301 162 144 194 141 138 150 3,994

Обобщена инвестиционна програма по общини и по години  (в хил.лв.)



   

  
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИК СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И 

КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ 

  

Проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съ-

финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд 
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Представител на държава/общини 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 общо:

Държава 76 81 90 116 95 93 90 92 84 36 29 47 28 27 32 1,017

Община Алфатар 4 4 4 6 5 5 5 5 5 3 2 3 2 2 2 60

Община Главиница 13 14 15 14 12 12 12 12 11 6 5 7 5 5 5 149

Община Дулово 34 36 39 60 51 50 49 50 46 25 22 30 22 21 23 558

Община Кайнарджа 6 6 7 11 9 9 9 9 8 4 4 5 4 4 4 100

Община Силистра 61 65 72 88 78 77 76 76 74 49 46 54 45 45 47 953

Община Ситово 6 7 8 12 10 10 9 9 9 5 4 6 4 4 4 107

Община Тутракан 18 19 21 22 19 19 18 18 17 9 8 11 8 8 8 225

общо: 218 232 256 329 280 276 268 271 256 137 122 163 119 116 126 3,169

Доставяне вода на потребителите - инвестиционна програма (в хил.лв.)

Обобщена инвестиционна програма по общини и по години  (в хил.лв.)

Представител на държава/общини 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 общо:

Държава 39 44 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128

Община Алфатар 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Община Главиница 7 7 8 8 6 6 6 6 5 3 3 4 3 3 3 77

Община Дулово 17 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

Община Кайнарджа 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Община Силистра 31 35 36 36 29 29 29 29 26 14 13 18 13 12 14 363

Община Ситово 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Община Тутракан 9 10 11 11 9 9 9 9 8 4 4 5 4 4 4 109

общо: 112 125 130 54 44 44 43 44 39 22 19 27 19 19 21 761

Отвеждане на отпадъчни води - инвестиционна програма (в хил.лв.)

Обобщена инвестиционна програма по общини и по години  (в хил.лв.)



   

  
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИК СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И 

КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ 

  

Проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съ-

финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд 
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Представител на държава/общини 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 общо:

Държава 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Община Алфатар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Община Главиница 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Община Дулово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Община Кайнарджа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Община Силистра 0 0 0 7 6 6 6 6 5 3 3 4 3 3 3 53

Община Ситово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Община Тутракан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

общо: 0 0 0 9 7 7 7 7 6 3 3 4 3 3 3 64

Пречистване на отпадъчни води - инвестиционна програма (в хил.лв.)

Обобщена инвестиционна програма по общини и по години  (в хил.лв.)
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