АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК–ЯМБОЛ
Писмена обосновка за Проект на бюджет за 2015г.
Съгласно разпоредбите чл. 20 от Правилника за организацията и дейността на
Асоциациите по водоснабдяване и канализация е разписана процедура за съставяне и
приемане на проект на бюджет. В настоящия случай, предвид дадения с Вашето писмо срок
не е възможно осъществяване на разписаната процедура, тъй като за целта е необходимо
свикване на общо събрание на асоциацията, респективно получаване на мандати за
провеждане на същото.
Предлаганият проект на бюджет не е процедиран по реда на чл. 20 и сл. от
Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация.
Проектът на бюджет е съставен както следва:
Приходната част е определена на база проектния размер на вноската на държавата в
размер на 10 000 лв. и изчислената, съгласно чл. 198в, ал. 12 от Закона за водите, вноска на
общините в размер на 18 571 лв.
Разходната част, т. 1.1 „Персонал, други възнаграждения и плащания на персонала,
задължителни осигурителни вноски от работодателя“ е определена при условие, че се
назначат главен секретар, В и К експерт и финансов експерт. Главен секретар, В и К експерт
и финансов експерт се назначават на граждански договор от началото на годината (за 8
месеца до м.Август 2015 г.). След този период и след провеждане на конкурсни процедури,
същите се назначават на трудов договор на пълен работен ден.
В разходната част т. 1.2 „Издръжка“ са включени материали, консумативи,
командировки, застраховки за ДМА. Към същата точка, в „разходи за външни услуги“ са
включени пощенски разходи, телефони, интернет, ксерокс услуги и др. В „други разходи,
некласифицирани другаде“ са включени счетоводен софтуер, софтуер за заплати, банкови
такси, обучения и др.
Относно завеждането в активите на Асоциацията по В и К на оборудването и
обзавеждането, което предстои да бъде доставено, то може да стане след провеждане на
Общо събрание за сключване на договор с финансов експерт и закупуване на необходимия
счетоводен софтуер.
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