ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 г.
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВиК” ООД – Перник

Проекта на бюджет на Асоциацията за 2018 г. е изготвен на база
необходимите

планираните

годишни

разходи,

необходими

за

нормалното

осъществяване на функциите на асоциацията по Закона за водите и Правилника
за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.
Общият размер на приходите в Проекта на Бюджет на Асоциацията за
2018 година е 54 413,40 лв., формирани както следва:
-

вноска на държавата на стойност - 19 044,69 лв., съгласно чл.198в, ал.13 от

Закона за водите.
-

вноски на общините – общо

проектобюджета

са

определени

35 368,71 лв. (вноските на общините в
въз

основа на предложената вноска на

държавата и процентното съотношение на гласовете в общото събрание).
Във връза с изпълнението на дейностите на АВиК на обособена територия
– Перник, обслужвана от „ВиК” ООД – Перник,

необходимите заложени в

проектобюджета разходи за 2018г. са следните:
Текущи разходи – 58 347,40 лв. В тях се включват разходи за персонал
и други възнаграждения и плащания, задължителните осигурителни вноски от
работодател, както и издръжката на АВиК – Перник за 2018 година.
Към настоящия момент в АВиК – Перник са назначени главен секретар,
финансов експерт и ВиК експерт. За осигуряването на техните работни заплати
са необходими 36 120,00 лв. Към тези разходи прибавяме и необходимите
такива за сключване на граждански договори на лица, които ще подпомагат
дейността на АВиК – Перник, при необходимост, на стойност от 2 300,00 лв.
Задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателят възлизат на
7 031,83 лв.
Общата стойност на разходите за персонал възлизат на 45 299,59 лв.
В издръжката на АВиК се включват разходи за материали на стойност от
2 000,00 лв., консумативи – 2 847,76 лв., разходи за външни услуги – 2 647,81
лв., разходи за командировки на служителите на АВиК - Перник – 2 000,00 лв.,
разходи за застраховка на офис обзавеждане и оборудване - 400,00 лв., както и
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други разходи некласифицирани другаде – 3 000,00 лв.
Общата сума за издръжка е равна на 13 047,81 лв.
Съгласно приетия бюджет за 2017 г. към 01.01.2018 г. се предвижда по
сметката на Асоциацията да бъдат налични средства в размер на 11 134,00 лв.
Предвид заложените разходи през 2018 г. е необходимо от началното салдо да
бъдат разходени средства на стойност 3 934,00 лв. за покриване на разходите
през годината. В тази връзка се предвижда към 01.01.2019 г. по банковата
сметка на Асоциацията да бъдат налични 7 200,00 лв., които при необходимост
да бъдат разходени през 2019 г. до получаване на вноските на членовете на
АВиК за годината.
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