
 

 

 

 

 

 

 

 

РР-12-29 
10.12.2014 г. 
 

ПРОТОКОЛ 
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ В ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖАВАНА ОТ 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД гр. ДОБРИЧ    

 

 

 Днес, 10.12.2014 г., от 10.30 часа в зала „Пресцентър” на Областна 

администрация Добрич се проведе редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по Водоснабдяване и Канализация в обособена територия, 

обслужвана от „В и К” ЕООД, гр. Добрич.  

На заседанието, с право на глас, присъстваха:  

Председател на Асоциацията: 

1. Д-р Маргарита Новоселска – Областен управител на Област Добрич, с 
35,00 % от гласовете, 
и членове: 

2. Димитър Михайлов – кмет на Община Генерал Тошево, с 5,17 % 
3. Детелина Николова – кмет на Община град Добрич, с 31,20 % 
4. Добри Стефанов – кмет на Община Крушари, с 1,56 % 
5. Пламен Желязков – зам. кмет на Община Тервел, с 5,54 % 
6. Георги Тодоров – зам. кмет на Община Шабла, с 1,74 % 

 

На заседанието присъстваха още: 

7. Дико Иванов – зам. кмет на Община Добричка; 

8. инж. Георги Балтаджиев – началник отдел „ИД” в Община Каварна; 

9. инж. Димитър Радушев – управител на „ВиК” ЕООД гр. Добрич; 

10. Ивайло Манушев – зам. областен управител 

11. Йордан Йорданов – зам. областен управител 

12. Божидар Божилов – главен секретар  

13. Валентина Николова – директор дирекция „АКРРДС” 

14. Миглена Пейчева – старши счетоводител  

15. инж. Павлета Конова – ст. експерт „РР и ОС” 

16. Стефан Ангелов – ст. юрисконсулт 

17. Райна Ташева – гл. експерт „Връзки с обществеността” 

18. Левент Назим – гл. експерт „РР и европейски програми” – преброител на 

гласовете. 
 

Приложение: Съгласно присъствен лист 
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Заседанието бе открито от д-р Маргарита Новоселска - Областен 
управител на област Добрич, която благодари на присъстващите за тяхното 
участие и представи своите заместници - г-н Ивайло Манушев и г-н Йордан 
Йорданов. След което, д-р Новоселска предостави думата на гл. експерт Левент 
Назим да внесе повече яснота на присъстващите, относно кворума на днешното 
заседание. 

 Главен експерт Левент Назим, като преброител на гласовете, изложи 
информация, че съгласно чл. 198в, ал.7 от Закона за водите, заседанията на 
асоциацията са редовни, ако на тях присъстват представителите на държавата и 
общините, които притежават не по-малко от три четвърти от всички гласове. Към 
настоящия момент е налице необходимият кворум от 6 представители от общо 9 
членове с право на глас в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена 
територия, обслужвана от ВиК ЕООД – гр. Добрич, което прави 80.21% от всички 
гласове на Общото събрание на ВиК Асоциацията.  

Упълномощени от съответните общински съвети бяха представителите на 
следните общини – Детелина Николова – кмет на Община град Добрич с 
решение №39-7 от протокол №39/25.11.2014г. на ОбС – град Добрич, Димитър 
Михайлов – кмет на Община Генерал Тошево, с решение №11-1 от протокол 
№11/09.12.2014г. на ОбС – Генерал Тошево, Добри Стефанов – кмет на Община 
Крушари, с решение №15/151 от протокол №15/27.11.2014г. на ОбС – Крушари, 
Пламен Желязков – зам. кмет на Община Тервел, с решение №6-97 от протокол 
№6/25.11.2014г. на ОбС – Тервел, Георги Тодоров – зам. кмет на Община 
Шабла, с решение №600 от протокол №50/19.11.2014г. на ОбС – град Шабла.  

Упълномощените: Петко Петков – кмет на Община Добричка с решение 
№1002 от протокол №44/27.11.2014г. на Добрички ОбС и Цонко Цонев – кмет на 
Община Каварна, с решение №147 от протокол №37/09.12.2014г. на ОбС – 
Каварна не присъстваха лично. А изпратените да ги представляват не са избрани 
от съответните общински съвети, което е в противоречие с чл. 198е, ал.3 от 
Закона за водите, затова и техните гласове не бяха взети при кворума и 
взимането на Решенията.  

На заседанието не присъства представител на Община Балчик. 
 
Областният управител д-р Маргарита Новоселска обяви, че с Решение 

№РД-02-14-1115/25.11.2014 г. на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството – Лиляна Павлова и Пълномощно № 08-00-3931/ 08.12.2014 
г. от Министъра на околната среда и водите – Ивелина Василева: 
1. Съгласуван е предложения дневен ред на днешното заседание на 

Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Добрич.; 

2. Предоставен е мандат на Областния управител на област Добрич, в 
качеството му на председател на Асоциацията по ВиК, да представя 
позицията на държавата по т.1 и т.2 от дневния ред за приемане на 
предложения бюджет на Асоциацията по ВиК в област Добрич за 2014-та и 
2015-та година,  съгласно чл. 198в, ал.4, т.9 от Закона за водите. 

3. По т.3 от Дневния ред, при поставяне на допълнителни въпроси, Областният 
управител е упълномощен да приема предложенията към същите за 
информация. 

 Областният управител официално прочете съгласувания дневен ред: 
1. Приемане от Асоциацията по ВиК на Бюджета на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
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„ВиК” ЕООД, гр. Добрич за 2014 г. като определеният размер на вноската за 
държавата е в размер до 2000 лв.  

2. Приемане от Асоциацията по ВиК на Бюджета на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от 
„ВиК” ЕООД, гр. Добрич за 2015 г. като определеният размер на вноската за 
държавата е в размер на 10 000 лв.  

3. Други. 
 

Във връзка с точка 1 от дневния ред, д-р Новоселска предостави думата 
на старши счетоводител Миглена Пейчева да информира присъстващите, как е 
изготвен Бюджета на Асоциацията за 2014 г. 

Г-жа Миглена Пейчева, уведоми присъстващите, че държавата е 
предоставила сумата от 2000 лева, в лицето на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, като това съставлява 35% от цялата сума от 
бюджета за 2014 г., а останалите 65% е следвало да бъдат събрани от 
общините  - общата сума на бюджета за годината възлиза на 5 715 лева. За 
2014 г. са предвидени средствата да бъдат разходвани за закупуване на 
програмни продукти – счетоводна програма и програма за труд и работна 
заплата, тъй като за в бъдеще ще се предоставят дълготрайни активи, които ще 
се завеждат по съответния ред. Във връзка с гореизложеното, г-жа Пейчева 
сподели че са предвидени средства и за работна заплата по трудово 
правоотношение и по граждански договори и финансови средства за изплащане 
на осигуровки. В заключение, г-жа Пейчева добави, че неразходваната част от 
сумата ще остане във фонд резервен на В и К асоциацията. 

След това, Областният управител предостави думата на ст. експерт 
Павлета Конова да запознае присъстващите с мероприятията и решенията на 
асоциацията до момента. 

Г-жа Конова, сподели че през настоящата календарна година екип от 
Областна администрация Добрич, занимаващ се с дейността по Асоциацията е 
участвал в обучителна програма „Укрепване и повишаване на капацитета на 
експерти от Асоциациите по ВиК, ВиК оператори и Министерство на 
регионалното развитие, за управление и развитие на ВиК системите и 
осигуряване на условия за дългосрочно устойчиво развитие на отрасъла.”, в 
рамките на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК", изпълняван от 
Министерството на регионалното развитие, съгласно договор за безвъзмездна 
финансова помощ DIR-5111328-C001 по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” 
Другото съществено нещо извършено през годината е протеклата процедура по 
изготвяне и представяне на списъците на ВиК системите и съоръженията по 
смисъла на чл. 13, чл.15 и чл.19 от Закона за водите, намиращи се на 
обособената територия, които не са включени в активите на търговските 
дружества – ВиК оператори с държавно и/или общинско участие.   

След изказването, г-жа Детелина Николова пожела да запита дали има 
сключени договори с външни служители за работа по въпросите на ВиК 
асоциацията, на което д-р Новоселска отговори, че към настоящия момент 
служители на администрацията работят по горепосочените въпроси, но през 
2015 г. е предвидено назначаването на служители със съответното образование 
и качества. В допълнение Областният управител сподели, че в началото ще 
бъдат назначени специалисти на граждански договор, тъй като асоциацията не 
разполага с достатъчно средства, за да обезпечи адекватното им заплащане, 
като след това ще се пристъпи към назначаване по трудово правоотношение. 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
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Д-р Новоселска даде възможност на членовете на Асоциацията да 
отправят своите въпроси и забележки към така представената им информация. 
Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване на Бюджета на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, 
обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич за 2014 г.  

По т.1 от дневния ред с 6 гласа „за” членовете на общото събрание на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, 
обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич приеха: 

 

БЮДЖЕТ ЗА 2014 ГОДИНА 

№ ВИД РАЗХОД 

ГОДИШЕН 

РАЗМЕР В 

ЛЕВА 

I.  ПРИХОДИ - ВСИЧКО 5 715 лв. 

1. 
Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от 

бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ 
2 000 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 
3 715 лв. 

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   

II.  РАЗХОДИ - ВСИЧКО 5 715 лв. 

 1.  Текущи разходи 1 309 лв. 

1.1. 
Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни 

осигурителни вноски от работодателя  1 309 лв. 

  заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 
350 лв. 

  други  възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.) 800 лв. 

  задължителни осигурителни вноски от работодатели 159 лв. 

1.2. Издръжка, в т.ч.: 4 406 лв. 

  материали 200 лв. 

  консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.) 500 лв. 

  разходи за външни услуги 506 лв. 

  разходи за командировка 0 лв. 

  разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване) 100 лв. 

  
други разходи, некласифицирани другаде (договори за лицензионни права за 

програмни продукти - счетоводен  и ТРЗ) 3 100 лв. 

III. 
ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2014 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО 

САЛДО (+/-)        (І. - ІІ.) 0 лв. 

IV. ФИНАНСИРАНЕ  0 лв. 

1. Депозити и средства по сметки – нето (+/-) 0 лв. 

1.1. Наличност в началото на периода  (+)   

1.2. Наличност в края на периода  (-)   

 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
http://www.dobrich.government.bg/


   

 
9300 Добрич, ул. Независимост 5 

тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249 
е-mail: governor@dobrich.government.bg    

web: www.dobrich.government.bg  

стр. 5 

 

 

№ Разходи Стойност 

1 Заплати                     1 150,00 лв.  

2 Осигуровки                         159,00 лв.  

3 Канцеларски материали                         200,00 лв.  

4 Командировки                                  -   лв.  

5 Р-ди за консумативи                         500,00 лв.  

6 Р-ди за външни услуги                           606,00 лв.  

7 Р-ди за програмни продукти                      3 100,00 лв. 

                        5 715,00 лв.  

 

№ 

Членове на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация в 

обособената територия, обслужвана 

от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич 

Процентен дял на 

гласовете на 

общините на база 65% 

от общия брой гласове 

в Общото събрание на 

ВиК Асоциацията  

Левова 

равностойност 

спрямо процентния 

дял 

1 ДЪРЖАВАТА 35,00%         2 000,25 лв.  

2 ОБЩИНА БАЛЧИК 6,96%            397,76 лв.  

3 ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 5,17%            295,47 лв.  

4 ОБЩИНА ДОБРИЧ ГРАД 31,20%         1 783,08 лв.  

5 ОБЩИНА ДОБРИЧКА 7,57%            432,63 лв.  

6 ОБЩИНА КАВАРНА 5,26%            300,61 лв.  

7 ОБЩИНА КРУШАРИ 1,56%              89,15 лв.  

8 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 5,54%            316,61 лв.  

9 ОБЩИНА ШАБЛА 1,74%              99,44 лв.  

  ОБЩО: 100,00%         5 715,00 лв.  

 
С това, точка Първа от Дневния ред бе изчерпана и се премина към 

обсъждане на точка Втора: „Бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич 
за 2015 г. като определеният размер на вноската за държавата е в размер на 
10000 лв.” 

Д-р Новоселска предостави думата отново на старши счетоводител 
Миглена Пейчева, която уведоми присъстващите, че държавата ще осигури 
сумата от 10 000 лева, а общините ще следва да осигурят 18 572 лв. за бюджет 
2015 г. или общо 28 572 лв. През визирания период ще се назначат 3 лица, 
както следва: главен секретар с юридическо образование, финансист и ВиК 
инженер с висше образование, като е направено проучване на средната 
заплата в Североизточния регион, от което е направено заключение, че 
заплащането не би било достатъчно високо. Поради гореизложеното са 
разработени два проекта за назначаване на служители на граждански договор 
на 4 часа и назначаване по трудово правоотношение, но окончателно ще се 
вземе решение след обстойно обсъждане на финансовите показатели. Г-жа 
Пейчева добави, че е възможно асоциацията да приема дарения от външни 
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фирми и международни организации, като друго перо от бюджета е 
привличането на външни специалисти, като затова са заложени 2000 лева. 

След изказването на г-жа Пейчева, Областният управител предостави 
думата на кмета на Генерал Тошево. 

Г-н Димитър Михайлов сподели, че бюджетът макар и малък е с по-скоро 
предварителен характер, тъй като след като излезе оперативната програма, ще 
трябва да се внесат докладни записки до общинските съвети за неговата 
актуализация. 

В допълнение на гореизложеното, управителят на „ВиК” ЕООД, гр. 
Добрич сподели, че служителите на дружеството са изключително компетентни 
и ще съдействат при нужда на Асоциацията. 

Д-р Новоселска даде възможност на членовете на Асоциацията да 
отправят своите въпроси и забележки към така представената им информация. 
Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване на Бюджета на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, 
обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич за 2015 г.  

По т.2 от дневния ред с 6 гласа „за” членовете на общото събрание на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, 
обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич приеха: 

 

БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА 

№ ВИД РАЗХОД 
ГОДИШЕН 

РАЗМЕР В 

ЛЕВА 

I.  ПРИХОДИ - ВСИЧКО 28 572 лв. 

1. 
Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от 

бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ 
10 000 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 
18 572 лв. 

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   

II.  РАЗХОДИ - ВСИЧКО 28 572 лв. 
 1.  Текущи разходи 19 498 лв. 

1.1. 
Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни 

осигурителни вноски от работодателя  19 498 лв. 

  заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 
14 700 лв. 

  други  възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.) 2 000 лв. 

  задължителни осигурителни вноски от работодатели 2 798 лв. 

1.2. Издръжка, в т.ч.: 9 074 лв. 
  материали 1 000 лв. 
  консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.) 3 600 лв. 
  разходи за външни услуги 2 874 лв. 
  разходи за командировка 1 500 лв. 
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  разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване) 100 лв. 

  други разходи, некласифицирани другаде 0 лв. 

III. 
ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО 

БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)        (І. - ІІ.) 0 лв. 

IV. ФИНАНСИРАНЕ    

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

1.1. Наличност в началото на периода  (+)   

1.2. Наличност в края на периода  (-)   
 

№ Разходи Стойност 

1 Заплати                   16 700,00 лв.  

2 Осигуровки                     2 798,00 лв.  

3 Канцеларски материали                     1 000,00 лв.  

4 Командировки                     1 500,00 лв.  

5 Р-ди за консумативи                     3 600,00 лв.  

6 Р-ди за външни услуги                       2 974,00 лв.  

7 Р-ди за програмни продукти                                   -   лв.  

                      28 572,00 лв.  

 

№ 

Членове на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация в 

обособената територия, обслужвана 

от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич 

Процентен дял на 

гласовете на 

общините на база 65% 

от общия брой гласове 

в Общото събрание на 

ВиК Асоциацията  

Левова 

равностойност 

спрямо процентния 

дял 

1 ДЪРЖАВАТА 35,00% 10 000,20 лв.  

2 ОБЩИНА БАЛЧИК 6,96% 1 988,61 лв.  

3 ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 5,17%            1 477,17 лв.  

4 ОБЩИНА ДОБРИЧ ГРАД 31,20%         8 914,46 лв.  

5 ОБЩИНА ДОБРИЧКА 7,57%            2 162,90 лв.  

6 ОБЩИНА КАВАРНА 5,26%            1 502,89 лв.  

7 ОБЩИНА КРУШАРИ 1,56%              445,72 лв.  

8 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 5,54% 1 582,89 лв.  

9 ОБЩИНА ШАБЛА 1,74%              497,15 лв.  

  ОБЩО: 100,00% 28 572,00 лв.  

 
 
С това, точка Втора от Дневния ред бе изчерпана и се премина към 

обсъждане на точка Трета -  „Други”. 
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Г-жа Детелина Николова пожела да отправи въпрос, в какъв срок ще се 
достигне, съгласно чл.198о и чл.198п от Закона за водите до възлагане на 
Договор на ВиК оператор на дейностите по стопанисване, поддържане и 
експлоатация  на ВиК системи в съответната община, като се има предвид, че в 
настоящия момент липсата на договор, по смисъла на горепосочените 
разпоредби не дава възможност на общината да упражнява контрол и да 
изисква от В и К оператора да изпълнява отговорностите по Закона за водите, а 
именно задълженията на ВиК оператора по експлоатацията, поддръжката и 
реконструкцията на ВиК системите и съоръженията и инвестиционните 
задължения на оператора по изграждане на нови ВиК системи и съоръжения. 

В отговор д-р Новоселска заяви, че съгласно своите пълномощия, дадени 
й за това общо събрание от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството и Министъра на околната среда и водите, тя може да  
приеме така отправения въпрос за информация и да го постави за разглеждане 
пред Министъра на регионалното развитие и благоустройството.  

 
С това, поради изчерпване на дневния ред, д-р Новоселска обяви край на 

заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.       

 
 
 
 

                                                                           Председател: ………………………... 

                                                                                       Д-р Маргарита Новоселска 
                                                                                               Областен управител 
                                                                                               на Област Добрич 

   
 
 
Преброител: ……………………. 

   Левент Назим 
  Главен експерт 
 
 

Протоколирал: ………………….  
                                                                                               Драгомир Димитров 
                                                                                               Младши експерт  
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