ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ БЮДЖЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”
ООД, ГРАД МОНТАНА
ЗА 2019 г.
І. ПРИХОДИ

-

Обща стойност на приходите за 2019 г. е 55 650,00 лв., разпределени както
следва:
15 000,00 лв. - средства осигурени от бюджета на МРРБ за финансиране на
текущата дейност от държавата за 2019 г.;
27 857,15 лв. – средства осигурени от бюджетите на Общините, съобразно
процентното съотношение на гласовете им за финансиране на текущата
дейност на асоциацията за 2019 г.
12 792,85 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 - средства, които са за изпълнение
на бюджета за 2018 г. и не са осигурени през 2018 г.
ІІ. РАЗХОДИ

-

-

-

Обща стойност на разходите за 2019 г. е 66 440,59 лв., разпределени както
следва:
1. Разходи за персонал – 50 950,59 лв.
40 860,00 лв. - възнаграждения на персонал, нает по трудови правоотношения
/съгластно чл. 44 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите
по Вик –главен секретар, финансов експерт и ВиК инженер, включително и
инженер на непълно работно време/4 часа//;
2 000,00 лв. – други възнаграждения и плащания за персонала (граждански
договори с външни експерти);
8 090,59 лв. – задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и
граждански договори.
2. Разходи за издръжка – 14 290,00 лв. Разходите за издръжка са увеличени
поради предстоящата актуализация на Регионален генерален план за
обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Монтана:
1 500,00 лв. – разходи за материали;
1 100,00 лв. – разходи за ел. енергия, вода, парно и други консумативи;
4 300,00 лв. – разходи за външни услуги (гориво при предоставяне на
автомобил, външни консултанти, подновяване абонамент счетоводна програма,
услуги във връзка със ЗБУТ, СТМ и др.);
5 000,00 лв. – разходи за актуализация на РГП;
1 000,00 лв. – разходи за командировки;
150,00 лв. – застраховка на имущество;
1 240,00 лв. – други непредвидени разходи.
3. Разходи за придобиване на дълготрайни активи – 1 200 лв. (програмен
продукт за персонала).

РОСЕН БЕЛЧЕВ /п/ /п/
Областен управител на област Монтана
Председател на Асоциация по В и К
на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД-Монтана

Изготвил:
Габриела Господинова, главен счетоводител, финансов експерт /п/

