ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016г. НА
АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОСЛУЖВАНА ОТ
„ВИК“ ООД – ПЕРНИК
На 11.03.2016 година е проведено общо събрание на Асоциацията по ВиК –
Перник на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Перник, на което е
приет бюджет за 2016 година. Общият размер на приходите е 42 850,00лв., от които
14 997,50лв. са за финансиране на текущата дейност от държавата, осигурени от
МРРБ, съгласно чл.198в, ал.13 от Закона за водите. За финансиране текущата
дейност от общините са предвидени 27 852,50лв.
Приходите от лихви са постъпили по банковата сметка за съответния период,
от обслужващата банка, в размер на 2,23лв.
Към 31.12.2016 година изпълнението на приходната част на бюджета е както
следва:
Държавата,
чрез
Министерството
на
регионалното
развитие
и
благоустройството, е внесла предвидената сума от 14 997,50лв. на 19.04.2016г.
Общините, съгласно чл.19, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
АВиК са внесли дължимите общо 27 852,50лв.
Към 31.12.2016 година са извършени текущи разходи на стойност от
39010,67лв.
Общо разходи за персонал – 32 852,90, в това число заплати и
възнаграждения на персоната - 27 827,82лв. и задължителните осигурителни вноски
от работодател – 5 025,08лв.
Общо направените разходи за издръжка са равни на 3 241,94лв.
В издръжката на АВиК за 2016г. се включват разходи за материали на
стойност от 1318,47лв., разходи за външни услуги – 1 461,86лв., разходи за
командировки, необходими за обученията на служителите на АВиК - Перник –
70,00лв., разходи за застраховка – 102,54 и други разходи некласифицирани
другаде (плащане на банкови такси) – 289,07 лв.
Сумата, постъпила от Община Трън, в размер на 1 265,83лв. е погрешен
превод и на 08.01.2016 година бе върната на Общината.
Асоциацията по ВиК – Перник придоби дълготраен материален актив –
Климатична система в размер на 1 650,00лв.
След извършване на всички разходи за 2016г., наличните средства в
разплащателната сметка на Асоциацията, към 31.12.2016 година са 21 144,95 лв. и
наличните средства в Касата са 311,53 лв. Като общата сума от 21 456,48 лв. ще
бъдат прехвърлени като резерви за финансиране на дейността на АВиК Перник за
2017г.
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