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ДОКЛАД
По чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
От Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Относно: Покана за участие на Община Казанлък в извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ ЕООД - Стара Загора
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля, по внесения от мен доклад, Общинският съвет да се произнесе на следващото
си заседание.
Мотиви: В общинска администрация са получени покани с вх.№ 68-41-63/01.08.2018г.
и вх. № 68-41-63#1/13.08.2018г. от Гергана Микова - областен управител, за провеждане
на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора на 08.10.2018 г./понеделник/ от
11.00 ч. в конферентната зала, в сградата на Областна администрация Стара Загора при
следния дневен ред:
1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД
- Стара Загора, за 2019 г. в размер на 15 000 лв.
2. Други
Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията е
следното:
Държавата - 35%, Община Стара Загора - 31,23%, Община Казанлък 14,16%, Община Чирпан - 4,22%, Община Раднево - 3,92%, Община Павел баня 2,77%, Община Гълъбово - 2,61%, Община Мъглиж - 1,99%, Община Братя Даскалови
-1 ,6 9 % , Община Гурково - 1,00%, Община Николаево - 0,85%, Община Опан - 0,58%.
На основание чл. 10, ал. 5, т. 5 от Правилника, представям на Вашето
внимание следното предложение за решение:
по т. 1
На основание чл. 20, ал.З от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, приема препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, за 2019 г., в размер
на 15 000лв.
Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, ще Ви бъдат
изпратени на електронната поща. Същите ще Ви бъдат предоставени за запознаване на
хартиен носител, на адреса на Асоциацията и ще се публикуват на интернет страницата
на Областна администрация Стара Загора, раздел Асоциация ВиК Стара Загора.
Всеки член на асоциацията има право да иска включването на допълнителни въ
проси за обсъждане, следвайки реда, предвиден в чл. 11, ал. 2, 3 и 4 ПОДАВК.
В съответствие с разпоредбите на чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6
ПОДАВК, е необходимо преди извънредното заседание на Общото събрание,

общинските съвети на членовете на асоциацията да приемат решение за мандат и
позиция по изброените точки от дневния ред, което представителите на съответната
община да представят най-късно в деня на заседанието.
В решението изрично трябва да са включени всички точки от дневния ред и
изразената позиция на представителя на съответната община.
Съгласно чл.5, ал.1, ал.2 и ал.5 от Правилник за организацията и дейността на
Асоциациите по водоснабдяване и канализация,
Чл. 5. (1) В асоциацията членуват държавата и общините, включени в съответната
обособена територия.
(2) Представителят на държавата в асоциацията е:
1. областният управител на административно-териториалната единица област, в която
попада съответната обособена територия, или
2. областният управител на административно-териториалната единица област, на чиято
територия се намира по-голямата част от обособената територия - когато съответната
обособена територия попада на територията на две или повече административни
области; в този случай се прилага съответно правилото на чл. 3, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Преди всяко заседание на
общото събрание на асоциацията по В и К областният управител съгласува с министъра
на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и
водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от
дневния ред и получава мандат за представянето й.
(4) Мандатът по ал. 3 се предоставя в писмена форма. Мандатът се връчва на областния
управител преди заседанието на общото събрание. Действията на областния управител,
извършени в нарушение на ал. 3, са недействителни.
(5) Представителят на общината в асоциация по В и К е кметът на общината, а при
невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител.
(6) Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото
събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.
Във връзка с чл. 5, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Правилник за организацията и дейността
на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, както и с Решение № 26/16.12.2015г.
на Общински съвет —Казанлък, с което определя за представител на Община Казанлък
в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД —Стара
Коева - заместник-кмет „Инфраструктура, строителство
Загора, Даниела
и транспорт“ за мандат 2015 - 2019 г., предлагам следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА,
чл. 198 е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, чл. 60, ал.
1 от АПК
РЕШИ:
1. Упълномощава инж. Даниела
Коева - заместник-кмет по
„Инфраструктура, строителство и транспорт“ за представител на Община Казанлък в
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
"ВиК" ЕООД - Стара Загора да участва в насроченото за 8 октомври 2018 г.
/понеделник/ от 11:00 часа в Конферентната зала, в сградата на Областна

/

администрация Стара Загора, - извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциацията.
2. Упълномощава представителя на Община Казанлък - инж. Даниела
Коева
да изкаже съгласие и гласува "За" по разглежданите въпроси - по т.1 и т.2 от
предложения за провеждане на извънредно заседание, на Общото събрание, на
Асоциацията дневен ред.
3. Допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането му.
Приложения:
1. Копие на писмо-покана с вх. № 68-41-63/01.08.2018г. и вх. №68-4163#1/13.08.2018г. на Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД —Стара Загора.
2. Копие от разпределение на гласовете и вноската на държавата и общините в
проекта на бюджет на А ВиК за 2019 г., определени по реда на чл. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по
водоснабдяване и канализация
Настоящият акт да се изпрати на Кмета на община Казанлък и на Областния
управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за
преглед по реда на общия надзор за законност.
Решението може да се обжалва пред Административен съд Стара Загора по
реда на Административно-процесуалния кодекс.

АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Даниела Коева - Зам. кмет на община Казанлък
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИ
Даниела Коева - Зам. кмет на община Казанлък
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък

ГАЛИНА СТО
Кмет на община
Съгласували:
/
инж. Даниела Коева, зам. кмет по ИСТ
Пламена Славенска, юрисконсулт
lA-

Изготвил: инж. Петьо Бакоев, ст. експерт
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ДО
Г-Н ЖИВКО ТОДОРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

КОПИЕ ДО
Г-Н ТАНЬО ТАНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА

Г-Н НИКОЛАЙ ТОНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Г-ЖА СВЕТЛА БОЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО

Г-ЖА КИЧКА ПЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

Г-ЖА ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН

Г-Н ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ

Г-Н КОСЬО КОСЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

Г-Н ХРИСТО ХРИСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО

Д-Р РУМЕН ЙОВЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО

Г-ЖА ГАЛИНА СТОЯНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК

Г-Н ГЕНЧО КОЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН

Г-Н ЖЕКО ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН

Г-Н ИВАН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

ИНЖ. НЕЙКО НЕЙКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО

6000 Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 108
тел. 042/613 210; факс 042/600 640
e-mail: avikstz@sz.govemment.bg, web: http://www.sz.govemment.bg
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Г-Н СТАНИМИР РАДЕВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Г-Н ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ

Г-Н ИВАН ТАНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ
ДАСКАЛОВИ

Г-Н ПЕТКО МАХАЙЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ
ДАСКАЛОВИ

Относно: Провеж дане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК
на обособената територия, обслуж вана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД —
Стара Загора.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В качеството ми на председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора, 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, наричан за краткост Правилника,
свиквам извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе
на 3 септември 2018 г. (понеделник) от 11:00 часа в Конферентната зала в сградата на
Областна администрация Стара Загора при следния

Дневен ред:
1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора за 2019 г.
2. Други.
Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията е
следното:
Държавата - 35%, Община Стара Загора - 31,23%, Община Казанлък - 14,16%,
Община Чирпан - 4,22%, Община Раднево - 3,92%, Община Павел баня - 2,77%, Община

6000 Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 108
тел. 042/613 210; факс 042/600 640
e-mail: avikstz@sz.govemment.bg, web: http://www.sz.govemment.bg
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Гълъбово - 2,61%, Община Мъглиж - 1,99%, Община Братя Даскалови - 1,69%, Община
Гурково - 1,00%, Община Николаево - 0,85%, Община Опан - 0,58%.
На основание чл. 10, ал. 5, т. 5 от Правилника предлагам Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД - Стара Загора, да вземе следното решение по горепосочения дневен
ред:
по т. 1
На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора, приема
решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията
за 2019 г. в размер на 15 000 лв.
Съгласно чл. 10, ал. 6 от Правилника писмените материали, свързани с дневния ред
Ч
на заседанието, ще Ви бъдат изпратени на електронната поща. Същите ще се публикуват на
интернет страницата на Областна администрация Стара Загора, раздел АВиК, и ще бъдат
на разположение за запознаване на хартиен носител на адреса на Асоциацията.
В съответствие с разпоредбите на чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 от
Правилника представителят на общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината, а
при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител.
В тази връзка и на основание чл. 198е, ал 5 от Закона за водите, чл. 5, ал 6 от
Правилника, е необходимо^п ред^редовното заседание на Общото събрание, позицията и
мандатът на представителя на общината по горепосочената точка от дневния ред, да се
съгласува от общинския съвет. Решението следва да представите най-късно в деня на

Председател на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслуж вана от
„Водоснабдяване и канализация “ ЕООД — Стара Загора
6000 Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 108
тел. 042/613 210; факс 042/600 640
e-mail: avikstz@sz.govemment.bg, web: http://www.sz.govemment.bg
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Г-Н ЖИВКО ТОДОРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

КОПИЕ ДО
Г-Н ТАНЬО ТАНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА

Г-Н НИКОЛАЙ ТОНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Г-ЖА СВЕТЛА БОЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО

Г-ЖА КИЧКА ПЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

Г-ЖА ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН

Г-Н ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ

Г-Н КОСЬО КОСЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

Г-Н ХРИСТО ХРИСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

Д- Р ТЕНЬО ТЕНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО

Д-Р РУМЕН ЙОВЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО

Г-ЖА ГАЛИНА СТОЯНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК
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КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН

Г-Н ЖЕКО ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН

Г-Н ИВАН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО
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Г-Н СТАНИМИР РАДЕВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Г-Н ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ

Г-Н ИВАН ТАНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ
ДАСКАЛОВИ

Г-Н ПЕТКО МАХАЙЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ
ДАСКАЛОВИ

Относно: Промяна датата на насроченото за 3 септември 2018 г. извънредно заседание
на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация “ ЕООД - Стара Загора

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В качеството си на председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора, Ви уведомявам, че
се прави промяна в датата на насроченото с писмо с наш изх. №АВиК-РД-17/26.07.2018 г.
за 3 септември 2018 г, извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Стара Загора.
През месец август общинските съвети на част от общините - членове на
Асоциацията, няма да заседават. Поради тази причина техните представители няма да бъдат
овластени с позиция и мандат от съответния общински съвет за участие в извънредното
заседание.
С оглед на гореизложеното насрочвам заседанието за 8 октомври 2018 г. от 11:00
часа в конферентната зала в сградата на Областна администрация Стара Загора при
предварително обявени^ дневен ред.

Председател на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация “ ЕООД - Стара Загора
6000 Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 108
тел. 042/613 210; факс 042/600 640
e-mail: avikstz@sz.govemment.bg, web: http://www.sz.govemment.bg
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ПРОЕКТ НЛ БЮДЖЕТА
ЗА 2019 ГОДИНА
ИЛ АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ ■’ВиК” ЕООД СТАРА 3AI ОРА __ __
>»На
РЕД

ГОДИШЕН РАЗМЕРИ
ДЕВА

ВИД РАЗХОД

!.

ПРИХОДИ• в с и ч к о

1.

Финансиране на текущата дейност от държавата - средства, осигурени от бюджета на МРРБ, еъгд. чл, 198в, ал. 13 o i ЗВ

15 0 0 0.00 л е .

Финансиране на текущата дейност от Общините • осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното
2.
сшмюшение на гласовете им, сътл. чл. 198в. ал. 13 от ЗВ

27 857.14 лв.

4 2 8 5 7 .1 4 л в .

3.

Дарени* 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

0.00 ли,

4 2 8 5 7 .1 4 л в .

1. Текущи разходи
1.1 Персонал, други въ ш и раждания и плшшшня на персонал, задължителни осигурители») вноски от работодателя
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- матерна.™
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III. ОБЩ О СРЕДСТВА ЗА 2087 ГОДИНА, НЕОБХОДИМ И КАТО БЮ ДЖ ЕТНО САЛДО (+/-)

(1. - И.)

0 .0 0 л в .

IV. ФИНАНСИРАНЕ
1. Депозит и н средства по сметки - него (+/- )

0 .0 0 ЛВ.

ILL Наличност в началото 1Шпериода (+)

0 (H ) лв.

1.2. Наличноа в края на периода <-)

о м а ж.

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА
КЪМ
ПРОЕКТНА БЮДЖЕТА ЗА 2019г.
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК” ЕООД СТАРА ЗАГОРА
На основание чл. 20, ал, 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация се съставя бюджет за 2019 г. въз основа на планираните годишни
разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на асоциацията по Закона за
водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация.
На основание чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите, държавата като член на А ВиК запазва
правото си на 35% от гласовете в Общото събрание, съответно и размера на вноската, утвърдена от
МРРБ.
На основание чл.8 ад.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация е определено процентното представителство на членовете на А ВиК.
както следва:
Община
Община Стара Загора
Община Братя Даскалови
Община Гурково
Община Гълъбово
Община Казанлък
Община Мъглиж
Община Николаево
Община Опан
Община Павел баня
Община Раднево
Община Чирпан
ДЪРЖАВА
ОБЩИНИ:
ОбЩО:

Жители бр.
160 108
8677
5127
13394
72581
10180
4346
2950
14186
20079
21637
333 265
333 265
333 265

ж
31,23
1,69
1,00
2,61
14,16
1,99
0,85
0,58
2,77
3,92
4,22
35,00
65,00
100,00

|
Бюджет ле.,
| пропорционално
13379,65
724,09
428,45
1118,27
6066,92
852,63
364,19
248,50
1186,82
1679,54
1808,08
15000,00
27857Д4
42857,14
1

1
%

В тази връзка, проектът на бюджетът на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от ..ВиК” ЕООД Стара Загора, за 2019 г. е съставен както следва:
В частта на бюджета за Приходите:
1, Финансиране на текущата дейност от държавата, представляваща, средствата осигурени от
бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. I3 от Закона за водите като препоръчителен размер на
вноската на държавата се предлага 15000 лв.. в проекта на бюджета на Асоциацията за 2019г,
2. Финансиране на текущата дейност от Общините за 2019г. - осигурени от бюджетите на
съответните общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. !98в. ал.!3 от
ЗВ в размер на 27 857,14 лв. Приложена е справка за определяне на размера на проекта на бюджет.
Въз основа на окончателни данни на НСИ от последното преброяване на населението през 2011 г., е
изчислено процентното съотношение на всяка една община в област Стара Загора, като по този
начин се определя вноската на съответната община.
В частта на бюджета за Разходите:
т. 1.1 „Персонал, други възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения**•

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения - 26 000 лв. работни заплати на служителите на Асоциацията наети по трудово правоотношение.
осигуровките за сметка на осигуреното лице и предвидените допълнителни възнаграждения
за трудов стаж и професионален опит на главен секретар, ВиК експерт и главният
счетоводител.

•

Други възнаграждения и плащания на персонала - 2000 лв. - определени са средства за
възнаграждения за сключване на граждански договори за информационно обслужване на
Асоциацията, консултанти при разработване на проектни предложения, консултанти по
специфични въпроси от ВиК сектора и др.
• Задължителните осигурителни вноски от работодател - 5700,00 лв. - вноски за ДОО, 30,
ТЗПБ и ДЗПО, които са изчислени съгласно определените им проценти при така
определените работни заплати на служителите. Заложени са допълнителни средства за
осигурителни вноски, при увеличение на заплатите.
В т. U „Персонал, други възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения” са

заложени средства за допълнително възнаграждение на персонала по трудово възнаграждение за
добро представяне или принос към дейността на Асоциацията в размер не по-голям от една брутна
2

работна заплата за съответната длъжност. Допълнителните възнаграждения на служителите ще
бъдат предоставени по преценка на председателя в рамките на бюджета в частта на средствата за
персонал.
В разходната част по т. 1.2 „Издръжка” са включени разходи за:
•

Материали - предвидени са 1200,00 лв. за канцеларски материали, консумативи (почистващи
препарати, тонер касети, други) и други материали, необходими за нормалното протичане на
дейността на Асоциацията.

•

Консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др.) - 1800,00 лв. съгласно чл.28. ал.З
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
разходите за ток, вода. отопление и др. са за сметка на Асоциацията.

•

Разходи за външни услуги - включват месечни такси за СОТ, телефонни и пощенски услуги,
абонаментно обслужване на счетоводния продукт и софтуер за заплати, антивирусна програма и
други външни услуги. Обща стойност на разходите за външни услуги е 2557,00 лв.

•

Разходи за командировка - включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани
служители от Асоциацията, като предвидените средства за годината са 1 500,00 лв.

•

Разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване) в размер на 500,00 лв. включват се разходи за застраховка на вещите, получени безвъзмездно от МРРБ, на основание
договор за наем за послужване № РД-02-29-54/02.02.2015г.

•

Други разходи, некласифицирани другаде - за банкови такси за поддържане и обслужване на
разплащателната сметка на АВиК Стара Загора в Уникредит Булбанк, такси за участие на
служителите в обучения, капиталови разходи, както и непредвидени разходи, които могат да
възникнат в процеса на работа. Заложената стойност на разходите е \ 600,14 лв.
Средствата за издръжка са формирани от минимално необходимите разходи за нормалното

функциониране на асоциацията, като при възникване на непредвидени разходи, същите ще бъдат
заплащани от средства^а?^гюстенйч^т предходните години.

ГЕРГАНА МИК
Председател на j

аТгсГВиК

На обособената територия от „ВиЮ* ЕООД
Стара Загора
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