,,АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ ,,В и К'' ЕООД-ЯМБОЛ''

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към проектобюджет за 2019 на АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К“ – ЯМБОЛ

I.Приходна част - бюджетът е формиран по следния начин:
Съгласно разпоредбите на чл. 198в, ал. 12 от Закона за водите и чл.19, ал.1, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация приходите в бюджета на асоциацията се набират от вноските на членовете
на асоциацията , а имено:
1.Предлаганата за съгласуване вноската от държавата е в размер на 20 000.00лв.
2.На база на предлаганата вноската от държавата вноските от общините в процентно
съдържание се образуват както следва:
-

Община Ямбол

– 36,66% - 20 948.57лв

-

Община Болярово - 2,06% - 1 177.14лв

-

Община Елхово

- 8,02% -

4 582.86лв.

-

Община Тунджа

- 11,94% -

6 822.86лв.

-

Община Стралджа - 6,32% -

3 611.43лв.

или общо за общините вноската е в размер на 37 142.86лв.
II.Разходна част
1.Текущи разходи – предвидени са общо 68 500.00лв.
1.1Персонал или други възнаграждения, задължителни осигурителни вноски - на
основание чл.44,ал.1 от ПОДАВиК и утвърдено от Председателя щатно разписание
общия брой на служителите в АВиК е пет. На непълно работно време е определена
длъжността финансов експерт и В и К експерт,а на пълно работно време длъжностите
- главен секретар и технически сътрудник.
- за заплати на персонала са предвидени – 38 000,00лв. – увеличението в това перо се
налага от увеличението на минималната работна заплата за 2018г.

- за други възнаграждения - 5 500,00лв – предвиждат се наемане на външни експерти
във връзка с дейността на Асоциацията
- за осигурителни вноски – 8 200,00лв
1.2 Издръжка - предвидени са 16 000,00лв. - за 2019 г. са предвидени разходи за
канцеларски материали, консумативи, командировки, застраховки за ДМА, обучения и
повишаване квалификацията на персонала. В „Разходи за външни услуги“ са
предвидени разходи за пощенски услуги, мобилни и стационарни телефони, интернет,
копирни услуги, актуализиране на счетоводен продукт „Ажур“ и „Омекс“, както и
годишна такса за тях, банкови такси, такси за участие в семинари и обучения и други.
2.Капиталови разходи - не се предвиждат да се извършват.
III.Необходими средства за 2019г.
Необходимите средства , които се предвиждат за дейността на АВиК Ямбол и
недостигат в предвидения бюджет са в размер на 11 357,14лв.
IV.Финансиране
От предходни години има остатък на неусвоени средства в размер на 19 510,87 лв.,
които ще бъдат използвани за финансиране на дейността на АВиК Ямбол за 2019г.
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