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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 

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

 
 

 
 

 
Приходна част 
Приходите в бюджета на асоциацията се набират 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 – средства осигурени от 
бюджетите на съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете 
им,  съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ. – 27 857 лв. 

Приходите се разходват съгласно приетия бюджет за финансиране дейността на 
асоциацията.  
 
 
        Разходна част  

Бюджетът на асоциацията се съставя въз основа на планираните годишни разходи, 
необходими за нормалното осъществяване на функциите на асоциацията по Закона за 
водите и Правилника за  организацията и дейността на асоциациите.  
         Разходите от бюджета на асоциацията се извършват до размера на постъпленията , 
поради което разходната част на бюджета е в размер на 42 857 лв.  

Средствата са разпределени по  разходни пера, както следва:   
 
          1.Текущи разходи 
 
          1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни 
осигурителни вноски от работодателя - 31 600 лв. , в т.ч.:  
           - 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 )     5 000 лв.  - 
сумата е предвидена за възнаграждения на външни специалисти   
           -  задължителни осигурителни вноски от работодател 4 600 лв.  
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         1.2 Издръжка 9 257 лв. , в т.ч.: 
 
         1.2.1.  материали  - 1000 лв.в. , в т. ч. : 
       - канцеларски материали – 500 лв.; 
       - почистващи препарати     100 лв.; 
       - тонери                                 200 лв.; 
       - други материали                200 лв.. 
 
        1.2.2.- консумативи 2 520 лв., в т.ч.: 
        - вода                120 лв.; 
       -  ел.енергия   2 400 лв. 
 
       1.2.3. разходи за външни услуги – 4 437 лв. , в  т.ч.: 
      -  телефони                                                    1 200 лв.; 
      -  интернет                                                        300 лв.;  
      -  охрана                                                            600 лв.;         
      -  банкови и други такси                                  300 лв.;      
      -  абонаменти за поддръжка на софтуери      600 лв. ; 
      -  обяви                                                               900 лв.; 
      -  други външни услуги                                    537 лв. 
 
      1.2.4.  разходи за командировка  800 лв.  
      1.2.5.   разходи за застраховка на имущество 500 лв. 
 
2 . Капиталови разходи 2 000 лв., в т.ч.: 
         -  климатик – 1 бр.  1 500 лв.; 
         - софтуер за заплати 500 лв.  
 
          Реализираната икономия от предходната година в размер на 20 283,17 лв. , е 
разпределена във фонд „Резервен” и при възникнала необходимост ще се използва като 
финансиране на текущата дейност на асоциацията след решение на Общото събрание.  
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