ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА
ТЕРИТОРИЯ ГАБРОВО,ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К” ООД ГАБРОВО

Приходната част
Средствата, необходими за дейността на асоциацията се осигуряват
от държавата за сметка на бюджета на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството и от бюджетите на общините, съобразно
процентното съотношение на гласовете им.
Приходната част на бюджета за 2016 г. е в размер на 42 857 лв.,
които се разпределят по приходните пера , както следва :
- Финансиране на текущата дейност от държавата - средства
осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ – 15 000 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. – 27 857 лв.
Разходната част на бюджета за 2016 г. е в размер на 63 140 лв. ,
които се формират от приходите които ще бъдат получени през 2016 г. в
размер на 42 857 лв. и от неусвоените парични средства към 31.12.2015 г. в
размер на 20 283 лв.
Средствата са разпределени по разходни пера, както следва :
1.Текущи разходи, в т.ч.:
1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал,
задължителни осигурителни вноски от работодателя 31 600
лв.,разпределени за:
- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
правоотношения 22 000 лв. Сумата включва заплата за пълно работно
време за длъжността главен секретар, и заплати на непълно работно време
/4 часа/ за експерт финанси и експерт ВиК.
- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и
др.) - 5 000 лв. (сумата е предвидена за възнаграждения на външни
специалисти )
- задължителни осигурителни вноски от работодател 4 600 лв.

1.2 Издръжка
Средствата за издръжка в размер на 26 540 лв. се разпределят както
следва :
- материали 7 000 лв./канцеларски материали, тонери, почистващи
препарати , резервни части и др./;
- консумативи /вода, горива , ел.енергия/ 5 000 лв.
- разходи за външни услуги – 11 000 лв. – тук са включени разходи за
телефони, интернет, охрана, банкови и други такси, абонаменти за
поддръжка на софтуери, ремонтни дейности и др.
- разходи за командировка 2 000 лв.
- разходи за застраховка на имущество 500 лв.
- други непредвидени разходи 1 040лв.
2 . Капиталови разходи 5 000 лв.
С уважение,
НИКОЛАЙ СИРАКОВ /п/
Председател на” Асоциация по В и К
на обособена територия – Габрово, обслужвана
от «В и К» ООД гр.Габрово
Изготвил: /п/
Юлия Колева
Финансов експерт

