ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ БЮДЖЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГРАД МОНТАНА
ЗА 2017 г.
І. ПРИХОДИ

-

Обща стойност на приходите за 2017 г. е 56 820,00 лв., разпределени както
следва:
15 000,00 лв. - средства осигурени от бюджета на МРРБ за финансиране на
текущата дейност от държавата за 2017 г.;
27 857,15 лв. – средства осигурени от бюджетите на Общините, съобразно
процентното съотношение на гласовете им за финансиране на текущата
дейност на асоциацията за 2017 г.
13 962,85 лв. – Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от
бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на
гласовете им, , съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ - средства, които са за изпълнение
на бюджета за 2017 г. и не са осигурени през 2016 г.
ІІ. РАЗХОДИ

-

-

Обща стойност на разходите за 2017 г. е 54 837,63 лв., разпределени както
следва:
1. Разходи за персонал – 43 195,63 лв.
34 525,20 лв. - възнаграждения на персонал, нает по трудови правоотношения;
2 000,00 лв. – други възнаграждения и плащания за персонала (граждански
договори с външни експерти);
6 670,43 лв. – задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и
граждански договори.
2. Разходи за издръжка – 10 642,00 лв. Разходите за издръжка са увеличени
в частта разходи за външни услуги (външни консултанти) и разходи за
командировка, поради предстоящото фактическо предаване на ВиК активите и
завеждането
им в балансите на областна администрация и общините в
областта
550,00 лв. – разходи за материали;
1 070,00 лв. – разходи за ел. енергия, вода, парно и други консумативи;
5 522,00 лв. – разходи за външни услуги (гориво при предоставяне на
автомобил, външни консултанти, подновяване абонамент счетоводна програма,
СТМ и др.);
2 400,00 лв. – разходи за командировки;
200,00 лв. – застраховка на имущество;
900,00 лв. – други непредвидени разходи.
3. Разходи за придобиване на дълготрайни активи – 1 000 лв. (програмен
продукт за персонал).
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