
АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГРАД ГАБРОВО 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

5300 Габрово, пл. „Възраждане“ № 5 (седалище и адрес на управление) 
5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 6 (адрес) 

e-mail: avik@gb.government.bg 
http://www.gb.government.bg 

раздел „Асоциация по ВиК – Габрово“  
 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  ЗА 2015 г. 

НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА 
ОТ „ВиК” ООД, ГР. ГАБРОВО  

 
Асоциацията по ВиК /АВиК/ е юридическо лице, създадена по силата на Закона за 

водите /чл. 198б, т. 2 от ЗВ/, със седалище и адрес на управление в сградата на Областна 
администрация на територията на Област Габрово. Тя не е търговско дружество и не формира и 
разпределя печалба. Дейността й е изцяло регламентирана от Закона за водите /ЗВ/ и 
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация 
/ПОДАВиК/. Асоциацията не може да извършва други дейности освен предвидените в 
нормативната уредба. 

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. 

На 10.03.2015 г. бе свикано и проведено редовно заседание на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК – Габрово. След  представяне на бюджета за 2015 г., подробно разписан по 
приходни и разходни пера, той бе приет единодушно от членовете на Общото събрание на 
асоциацията, съгласно Протокол № 2/10.03.2015 г. 
 

Отчетът за изпълнението на бюджета за 2015 г. е съставен по приходни и разходни пера, 
както следва : 

 
І ПРИХОДИ 
 
 Постъпилите приходи по бюджета за 2015 г. са в размер на общо 32 286,94 лв.,  което 

представлява 100 % изпълнение на утвърдената по бюджет сума и се разпределя по приходни 
пера, както следва: 
           1. Финансиране на текущата дейност от държавата – 10 000 лв. - средства осигурени от 
бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ , които са постъпили по банковата сметка на 
асоциацията на 01.04.2015 г.                                                          
          2. Финансиране на текущата дейност от общините – средства, осигурени от бюджетите на 
съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете им,  съгл. чл. 198в, ал. 
13 от ЗВ за 2015 г. – 18 571 лв. 
            3.  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 за 2014 г. – 3 714 лв. 
            4.  Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове -  тук е отразена сумата на 
получените банкови лихви през годината в размер на общо 1,94 лв. 

              ІІ.РАЗХОДИ 

            Извършените разходи по бюджета  за 2015 г. са  в размер на общо 13 995,78 лв.,  които 
се разпределят, както следва : 

1.  Разходи за персонал - 5 174,91 лв., в т.ч.: 
         1.1. заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 1963,28 лв. 
– средствата се отнасят за възнаграждение на  назначено едно лице  на 4 часов работен  ден, на 
длъжност главен секретар.  
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        1.2. възнаграждения по граждански договори 2591,69 лв. – средствата се отнасят за наети 
лица по граждански договори за юридическо и финансово-счетоводно обслужване на 
асоциацията, до назначаване на редовни щатни бройки. 
        1.3.  осигурителни вноски от работодател 619,94 лв. 

 
2. Издръжка – 6 940,17 лв., в т.ч.: 

         2.1 материали – 51,65 лв. – за закупуване на канцеларски материали; 
         2.2 външни услуги 1 782 лв. – включват: 

-   разходи за охрана 432 лв. ; 
-   издаване на електронен подпис 72 лв.; 
-   почистване на офис, след извършен ремонт 480 лв.; 
-   такса за промяна в наименованието на АВиК от Агенция по вписванията  15 лв.; 
-  обяви във вестник за провеждане на конкурси за главен секретар и финансист 783 лв.; 

        2.3 текущи ремонти 4569,06 лв. – за ремонт на офис помещение в сградата на  В и К - 
Габрово, на бул. „Трети март“ №6 ; 
        2.4  застраховка на имущество 320,56 лв.; 
        2.5  други разходи 216,90 лв. – включват разходи за банкови такси за преводи и месечно 
обслужване на разплащателната сметка. 

 
3.Капиталови разходи  1880,70 лв. – включват разходи за закупен климатик 1416 лв.  и  

закупен счетоводен софтуер  464,70 лв. 
 

           Към 31.12.15 г. паричните средства на АВиК – Габрово  са в размер на общо 20 283,17 
лв. и се разпределят както следва: 
        - наличност към 31.12.2015 г. по  банковата сметка  20 099,55 лв.; 
        - касова наличност  към 31.12.2015 г.   183,62 лв.    
 
         Към 31.12.2015 г. АВиК – Габрово има реализирана икономия в размер на 20 283,17 лв. , 
която ще бъде разпределена във фонд „Резервен” и при възникнала необходимост от средства  
ще се използва като финансиране на текущата дейност на асоциацията след решение на Общото 
събрание.  
 
 
С уважение,  

НИКОЛАЙ СИРАКОВ /п/ 

Председател на Асоциация по В и К 
на обособената територия – Габрово, обслужвана  
от «В и К» ООД гр.Габрово 
 

 

Изготвил: /п/ 
Юлия Колева 
Финансов експерт 
 


