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

Съгласно писмо на МРРБ с вх. № АВиК-16/18.01.2018г., окончателният размер
на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК - Перник за 2018 г. е в
размер на 15 000 лв.
На база вноската на държавата, общият размер на общинските вноски в
бюджета за 2018 г. е в размер на 27 857,14 лв. Вноските на държавата и общините
формират общият размер на приходите в бюджета на Асоциацията за 2018 г., който
е 42 857,14 лв
Въз основа на приходите в бюджета за 2018 г. и наличните средства от
предходния период в размер на 17 520,08 лв., планираните годишни разходи
(включени в бюджета за 2018 г.), необходими за нормалното осъществяване на
дейността на Асоциацията са на стойност 56 630,89 лв.
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 2 000,00 лв. Задължителните
осигурителни вноски за сметка на работодателят възлизат на 7 210,80 лв.

Общата стойност на разходите за персонал възлизат на 45 330,80 лв.

В издръжката на АВиК се включват:
- разходи за материали на стойност от 2 000,00 лв.;
- консумативи (вода, горива, ел.енергия, топлоенергия и др.) – 2 082,81 лв.;
- разходи за външни услуги – 2 817,28 лв.;
- разходи за командировки на АВиК - Перник – 2 000,00 лв.;
- разходи за застраховка на офис обзавеждане и оборудване - 400,00 лв.;
- други разходи некласифицирани другаде – 2 000,00 лв.

Общата сума за издръжка е равна на 11 300,09 лв.

От горе-изложеното е видно, че приходите в бюджета за 2018 г. (42 857,14
лв.) не са достатъчни за покриване на всички предвидени разходи (56 630,89 лв.),
необходими за нормалното функциониране на Асоциация по ВиК - Перник. Това
налага през годината от наличните от предходния период средства (17 520,08 лв.)
да се разходва сума в размер на 13 773,75 лв.
В тази връзка към 31.12.2018 г. по сметката на Асоциация по ВиК - Перник ще
останат налични средства възлизащи на 3 746,33 лв.
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