
Асоциация по ВиК ка обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация" ЕООД - Стара 3агора 

4.8.2022 г. 

Х Авик-ос-з/04.овz2 г 

Подписано от: Krasimira 5tefkova Marinova 

ДО КОПИЕ ДО 

Г-Н ЖИВКО тОДОРОв Г-ЖА УГ4РИЯ ДИИЕSА 

IiМГi' НА J~зЩИ;$А СТАРА АГСРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СтА.РА ЗАГОРА 

Г-g-I ИИКОЛАЙ ТОНЕВ Г-ЖА СВЕТЛА БОЯНЧЕВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО 

Г-Н ИВАЙЛО КРАЧОЛОS 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

Г-Н ИВАН СТАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН 

Д-Р Д3'ШО ГАВАЗОВ Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ 
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} 

Г-Н НИКОЛАЙ КЪНЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО 

Г-Н ХРИСТО ХРИСТОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО 

Г-ЖА ГАЛИНА СТОЯНОSА 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАИЛЪК 

ИНЖ. ГЕИЧО КОЛЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН 

Г-Н МАРИАН ЦОНЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА Г,3'РКОВ® 

Г-Н ИСА БЕСООЛУ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 

Г-Н ИВАН ТАНЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ 

ДАСКАЛОВИ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 

Д-Р РУМЕН ЙОВЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИИСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО 

Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА~ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК 

Г-Н ДИМО ДИМОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ`НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН 

Г-Н ГОЧО ГОЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО 

Г-ЖА МИЛЕНА ПАУНОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАSЕЛ БАНЯ 

Г-ЖА КАТЯ ИВАНОSА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ 

ДАСКАЛОВИ 

Относно: nровеждане npu дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка на 

извънредно заседание на Оо'щото събрание на Асоциация no ВиК на обосоо'ената терштория, 
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обслужвана от „ Водоснабдяване и кана2изация " ЕООД — Стара 3агора, насрочено на 11 

окrnомври 2022 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите във връзка с чл. 9, ал. 5 от Правилника 

за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канапизация /ПОДАВК/ 

(обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., изм. и доп., бр. 3 от 12.01.2021 г.) насрочвам на 11 октомври 

2022 г. от 11:00 часа извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация 

по ВиК — Стара Загора. Съгласно чл. 9, ал. 5 ПОДАВК заседанието ще се проведе при 

дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка чрез електронната платфОрма 

ZOOM. Линк към събитието с потребителско име и парола може да откриете на следния 

електронен адрес: 

Join Zoom Meeting 

https://usO5web.zoom.us/j/86117091797?pwd=cU5 W Wj ExN2xOUHYvem 1 vTUMzK01Fdz 

09 

Meeting ID: 861 1709 1797 

Passcode: sPKgk5 

Тези данни ще Ви бъдат изпратени на електронните пощи на 7 октомври 2022 г. 

На основание чл. 14, ал. 2 ПОДАВК е необкодимо в срок до 7 октомври 2022 г. на 

електронната поща на асоциацията или чрез системата за електронен обмен на съобщения да 

изпратите мандатите (решенията на общинските съвети) на представителите на общините. 

Същите следва да са подписани с електронен подпис или да са сканирано изображение на 

подписан на хартия документ. 

Позиция и мандат на представителя на общината е необходимо да се дадат по точка 

единствена от следния проект на 

Дневен ред: 

1. Обсъждане и 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 2023 г. в размер на 25 000 лв. 

2. Други. 
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На основание чл. 10, ал. 5, т. 6 ПОДАВК определям резервна дата и час за провеждане 

на заседанието, 7 ноември 2022 г., без промяна на дневния ред, за която ще бъдат валидни 

мандатите (решенията на общинските съвети) за първоначалн0 обявената дата. 

По смисъла на чл. 198е, ал 3 от ЗакОна за вОдите представител на Общината в 

асоциацията е кметът на Общината, а при невъзмОжност той да участва общинският съвет 

определя друг представител. Ал. 5 на същата разпоредба пОвелява, че позицията и мандатът 

на представителя на общината за заседанията на общот0 събрание на асоциацията се 

съгласуват по ред, определен от общинския съвет. Съобразно тОва следва да се има предвид, 

че общинският съвет, давайки мандат за участие в заседанието на представителя на Общината, 

съгласува и неговата позиция, като в своето решение задължително определя „за", „против" 

или „въздържал се" по всички точки от предварително изпратения с поканата дневен ред. 

Гласуване от съответния общински съвет на пОзиция „против" или „въздържал се" следва да 

се аргументира писмен0. За целта представителят на Общината представя становище за това 

решение, което се включва в протокола. Правилникът не предвижда гласуване по свободна 

преценка на представителя. Гласът на член на асоциацията, к0йто не е упълномощен да 

гласува по някои въпроси от дневния ред, по съОтветния въпрос за изчисляване на резултатите 

от гласуването и приемане на решение се приема като „въздържал се" lчл. 14, ал. 5 ПОДАВК/. 

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 - 1,69%, Община 

Гурково - 1,ОО%, Община Николаево - 0,85%, Община Опан - 0,58°/о. 

На Основание чл. 10, ал. 5, т. 5 ПОДАВК предлагам ОбщОт0 събрание на Асоциация по 

ВиК на ОбОс0бената теритОрия, Обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - 

Стара Загора да вземе следнот0 решение: 

по т. 1 

На Основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за Организацията и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация ОбщОто събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора приема 
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препоръчителния размер на внОската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2023 г. в 

размер на 25 000 лв. 

Исканията за включване на нови точки в дневния ред се изпращат в писмена форма на 

адреса на управление на асоциацията и на електрОнната поща на асоциацията в срОк не по- 

късно от 21 дни преди деня на провеждане на заседанието на Общот0 събрание. 

ПредлОженията, пОлучени в срОк, се включват в дневния ред на заседанието на общот0 

събрание и се публикуват на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора, 

раздел АВиК, най-късн0 три дни след пОлучаването им. След изтичане на гОреспоменатия срок 

други промени в дневния ред мОже да се правят сам0 с единОдушно решение на всички членове 

на асоциацията. /чл. 11, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 ПОДАВК/. 

Съгласн0 чл. 10, ал. 6 ПОДАВК писмените материали 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 АВиК, при спазване на ограниченията на Закона за защита на личните 

данни. 

С уважение, 

3-8.?077 г. 

ПРОФ. НАСКО ВАСИЛЕВ 

Председател на Асогуиаг{ия no ВиК на 

обособената територия, обслу,жвана от 

„ Водоснабдяване и кана 2изация " ЕООД — Стара 3агора 

км 

Подписано от: Nasko Yovchev Vasilev 

6000 Стара Загора, о'ул. "Цар Симеон Велики" № 108 
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IIPOEKT ИА ЫОДЖЕ'l' 

ЗА 2023 ГОДИИА 
ИА АСОЦЙАЦИЯ 110 В И K ІІA 06000GEHATA "ГЕРИ'1'О1'ИN, 

06CJlYЖBANA О1' "Воцоснабцяване н каналвзацяя" ЕООД Сгара Заг 

лtиоги;г 13Иц РАЗХОД Г ГОДИШЕН УА3МЕР 
В ЛЕВА 

1, п1'иходи - всичкО 71 428,57лв. 
1. Q>инансиране на гекущата цейност ог църхсавага - ерецсгва осигуРени от бгоцх<ета на М1'РБ, сьгл. чл. 195в, ал. l3 ог ЗВ 25 000,00 пв. 

2 Финансирцне на текущага дейнисг аг Общиниге - осигуреыи ог бгоджетиге на сьогветниге Oбщинн сьобhазно проценгного 
сьогношениы на гласивеге им, сьгл. чл. 198в, ал. 13 от 313 46 428,57нв. 

3. Дарении ог физически или iоридически лыща, какго н or межцунароцни г()инансови инсгыггуции, фоыциве и програми 
4. Други ирихоци, вюг. и иредвидени в нормаiивни ак•ыvве 

Н. I'АЗХОДИ - ВСИЧКО 80 274,15 лв. 
1. '1'екущн разхоци 80 274,15 лв. 

1.1. Гlерсонал, цругн в•ьsнагражденнн н илащання на нерсинаи, звцьджгггелнв осигурягеднв вноскн от рабогвцагелн 67 674,15 лв. 
- чаьнгати tr възнпгрспжденни зсг персонсгли, наегп flO гирудовн нрпвоонгногнениsг 51 570,(1(1 лв. 
- другн възнаграж•денни гг нлпггцгннн (гр.договоргг н др•) 5 400,00 лв. 
- зЧды ык•гипелнн осиe Урин гетпг вгюск:г огн риботодшненн 10 704,15 лв. 

1.2. Изцръжка, в г.ч.: 12 600,00 лы. 
мстгерггалн 1 500, 00 .ів, 

- консУмангнвн (водп, горггвп u е».енеpггг)і, игониоенерггвг ь др.) 3 800,1111 яв. 

- рЧзходн зсг вънигнгг усцуг:г 5 000, 00 яв. 
раºходгг зсг команднравка 5(11/,00 јгв. 

- разход:г зЧ зсгсиrрахавкн на ,ЦМ4 (игfiггсни ибзаведмдане н ао"ирудване) 200, 00 јгв, 
- др.Угн рЧзходн, некисгснгJпнгирЧніг dpvzude 1 600,0(1 лв. 

111. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2023 ГОДИИА ИЕОБХОДИМИ КА'1'О GЮДЖЕ'1'ИО САJIДО (+/-) (l. - 11.) -8 845,58лв. 
1v. ФИИАИСИРАИЕ 8845,58лв. 

1. Външнофинансиране U,OUлe. 
2. Деиозиги и срецсгва ио сметкыг -- неги (+/-) 8 845,58 нв. 

2.1. Иаiшчносг ог начајюго на периода (+) 31 650,15 лв. 
2.2. Наiшчносг в крав на иериода (-) -22 К(14,57јгв. 

3. Касови наличносги — негn (+/-) 0,00 лв. 

3.1. Иаiшчнос•г в кастга в лева в началото на иериоца (+) р,рр ire. 
3.2. Напичносг в касата в левове в краи на ггериода (-) 0,00 лв. 

ВъзсТаноыим подпис 

Съг ыасувајг: /( 

Подписано or: Nasko Yovchev Vasilev 

Гlредседагел на АВиК /проф. д-р Наско Василев/ 

гrд Възааноыимпицпис 

Х Мадлена Чешмеджиева 

Изгогвиiе Подписано at: Мадlепа 8ozhidгrova Cheshmedzhieva 

Фышансов ексиерг на АВиК /Маддена Чешмеджиева/ 



Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация" ЕООД - Стара Загора 

HHCMEHA OEOCHOBKA 

КЪМ HPOEKT НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА НА АСОЦLТАпИЯ ПО ВиК НА 
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК" ЕООД - СТАРА ЗАГОРА 

Разработеният проектобюджет за 2023 г. е изготвен в съответствие с 

изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/. Основна цел на Бюджет 2023 

г. е да позволи Асоциацията да функционира нормално и постига основните си цели за 

контрол по изпълнение на задълженията на ВиК оператора, свързани със 

стопанисването, поддържането и експлоатацията на активите, реализирането на 

инвестиционната програма, изпълнението на договорните показатели за качество, както 

и другите задължения, предвидени в договора с ВиК оператора. 

С всяка изминала година обквата на дейността на Асоциацията се разширява. На 

базата на заложената ежегодна инвестиционна програма се реализират значителни по 

стойност и обем инвестиции, като процесът по контрол и предаване на активите на 

публичния собственик се организира от служителите в асоциацията. 

По постъпилите сигнали и жалби се извършват проверки и се предоставят 

своевременно отговори с конкретни решения. Имайки предвид правомощията на 

асоциацията са давани предписания до ВиК оператора с цел предоставяне на по- 

качествени услуги на потребители. През 2021 г. стартира мащабен проект по изграждане 

на ВиК инфраструктура по ОП „Околна среда 2014-2020 г." на обособената територия в 

агломерациите Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Асоциация по ВиК - Стара 

Загора осъществява мониторинг по изпълнението. 



Представеният за обсъждане проект на бюджет за 2023 г. е балансиран в своята 

разходна част, като е използван натрупаният опит от предходни години, но предВид 

несигурната икономичРс,катв ситуация с растящи ц?ни на епектроенергия, гnрива и 

двуцифрена инфлация е трудно да се определи дори и приблизителен размер на 

разходите за издръжка. В тази връзка финансовото управление и контрол ще се 

извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не 

се поемат ангажименти, неосигурени с финансов ресурс. Предвижда се, че очакваните 

ползи и резултати от изпълнението на предстоящите дейности по управление 

стопанисването на публичните ВиК системи и съоръжения ще оправдаят разходите, 

които ще бъдат направени през 2023 г. 

Във връзка с гореизложеното необходимите разходи за 2023 г., гарантиращи 

нормалното функциониране на Асоциацията, за да постигане заложените й цели, са общо 

в размер на 80 274,15 лв., разпределени, както следва: 

1.1. Разходи за персонал в размер на 67 674.15 лв., като уточнявам, че в Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД — Стара Загора са 

назначени по трудово правоотношение главен секретар на пълен работен ден, финансов 

експерт /главен счетоводител/ на пълен работен ден и ВиК експерт на половин работен 

ден. Предвид все по-нарастващия обем от дейности в асоциацията се предвижда ВиК 

експертът да премине на пълен работен ден. 

• Възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер до 51 

570,00 лв. за годината, в т.ч. за основно трудово възнаграждение, начисления за 

прослужено време, начислен платен отпуск и обезщетения за сметка на работодателя при 

временна неработоспособност и т.н.; 

• Други възнаграждения и плящания за персонала (граждански договори с външни 

експерти, съгласно чл. 50 ПОДАВК) в размер на 5 400,00 лв. за годината. Предвидени са 

и средства за специалист, който да поддържа компютьрните и информационни системи 

на Асоциацията и хигиенист. 

• Задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански 

договори за сметка на работодателя в размер до 10 704,15 лв. за годината. 

В т. 1.1 „Персонал, други възнаграждения и пляттjания на персонал, задължителни 

осигурителни вноски от работодателя" са запожени средства за допълнително 

възнаграждение в края на годината на персонала, нает по трудови 

правоотношения, за добро представяне или принос към дейносrга на 

Асоциацията в размер не по-голям от една брутна работна заплата за съответната 



9 длъжност. Допълнителните възнаграждения на служителите ще бъдат 

предоставени по прсценка на председателя в рамкитс на бюджста в частта на 

средствата за персонал. 

1.2. Разходи за издръжка -12 600 лв., в това число: 

• разходи за материали (канцеларски материали, тонер кассти, почистваттjи 

средства и дезинфектанти, други материали, необходими за нормалното 

протичанс на дейността на Асоциацията). 

• разходи за консумативи (вода, ел. енергия, топлоенергия и др.): месечен размер 

на разходите - 316,67 лв., съответно годишен размер - 3 800,00 лв.; 

• разходи за външни услуги (месечни такси за телефон, интсрнет, окрана, 

абонаментно обслужване на счетоводния продукт „Аужур Л", софтуер ТРЗ 

„Омекс", дсловодна система „Аксrьр", антивирусна програма, абонамснт трудова 

медицина, пожароизвестяванс, банкови такси, подновяване на лиценз за 

електронен подпис и други външни услуги на АВиК Стара Загора): месечен 

размер на разходите - 416,67 лв., съответно годишсн размер - 5 000,00 лв.; 

• разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на 

командировани служители от Асоциацията) - 500.00 лв. годишно. 

• разходи за застраховка на имущество (включват се разходи за застраковка на 

оборудването) - 200,00 лв. годишно. 

• други и/или непрсдвидени разходи в размер на 1600,00 лв. за годината. 

На база на изготвения проект на бюджет на АВиК Стара Загора и планираните 

необходими разходи за дейността на Асоциацията следва да се формира и приходната 

му част. Във връзка с това вноските за 2023 г. на членовете са разпределени на основание 

чл. 198в, ал. 8, ал. 12 и ал. 13 от ЗВ, във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 20, ал. 3 и 4 от ПОДАВК, 

съобразно процентното съотношение на гласовете в Общото събрание на АВиК, както 

следва: 



N Прец~гднител на. цържанаiиGщина 

Съотношение на 

гласовете в Общото 

сыiрание на А~ициацияiа 

по ВиК за гласуване на 

решенията 

Дължима вноска 

1 Държава - МРРБ 35.ОО°/о 25 000.00 лв. 

2 Община Стара Загора 3 1 .23% 22 300.28 лв. 

3 Община Братя Даскалови 1.69% 1206.77 лв. 

4 1.0О°/о 714.07 лв. Община Гурково 

5 Община Гълъбово 2.61 °/о 1 863.71 лв. 

6 Община Казанлък 14.16% 10 111.17 лв. 

7 Община Мъглиж 1 .99% 1 420.99 лв. 

8 Община Николаево 0.85°/о 606.96 лв. 

9 Община Опан 0.58°/о 414.16 лв. 

10 Община Павел Баня 2.77% 1 977.96 лв. 

11 Община Раднево 3.92% 2 799.14 лв. 

12 Община Чирпан 4.22 3 013.36 лв. 

Общо 100.ОО°/о 71 427.57 лв. 

В допълнение отбелязвам, че е необходимо да се приложат разпоредбите на чл. 

20, ал. 3 от ПОДАВК за приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на асоциацията за 2023 г., като се предлага същата да бъде в размер 

на 25 000.00 лв., а вноските на общините съгласно чл. 20, ал. 4 от ПОДАВК, могат да 

претърпят корекции след окончателните резултатите от официалното преброяване на 

населението, извършено през 2021 г. Общините ще бъдат информирани за настъпилите 

промени, които ще бъдат отразени в представения бюджет за 2023 г. 

От така направените разчети е видно, че приходната част не покрива заложените 

разкоди. Необкодимо е допълнително финансиране от 8 845,58 лв. За целта ще се 

използват наличните средства, намиращи се по сметката на Асоциацията, реализирани 

като икономии от предходен период. 



Сумата в размер на 31 650,15 лв., с която се предвижда да завърши финансовата 

2022 г. е необходима за обезпечаване разкодите за дейността до провеждането на 

редовното заседание на Общото събрание и приемането на лкончателния бюджет за 2023 

г., респективно е плануван и остатък на средства от 22 804,57 лв. към края на годината, 

който да осигури функционирането на Асоциацията в началото на 2024 г. 

Изготвеният проектобюджет за 2023 г. на АВиК Стара Загора е съобразен с 

изискванията на нормативната уредба за неговото съставяне и неговото изпълнение и е 

една добра финансова рамка, подсигуряваттта текущата дейност на Асоциацията и 

благоприятстваща функционирането й през 2023 г. 

Ироф. д-р ИАско вАсилЕв 

Председател на Асоциация no ВиК на 

обособената територия, обслужвана от 

„ Водоснсrбдявссне и кана,чгсзация " ЕООД — 

Стара 3агора 

Изготвил: 

Мадлена Чешмеджиева 

Финансов ekcnepm в Асоциация no ВиК 

7.7.2022 г. 

Подписано от: Nasko Yovchev Vasilev 
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Х Мадлена Чешмеджиева 

Подписано от: Мадlепа Bozhidarova Cheshmedzhieva 

на оо'особената територия, обслужвана отn „ВиК" ЕООД- Стара 3агора 


