АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА
ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГРАД МОНТАНА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана
Отчетът на бюджета за 2018 г. на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана е изготвен на основание чл. 26 от Правилника
за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
Бюджетът за 2018 г. е одобрен на редовно Общо събрание на Асоциацията, проведено на
28.02.2018 г. На него е приет размерът на вноската на държавата и вноските на общините.
I.
ПРИХОДИ
Общата стойност на направените приходи по бюджета е 50 091.44 лева, които са
разпределени както следва:
 15 000,00 лв. – определеният размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията за 2018 г.;
 15 660.01 лв. – финансиране на текущата дейност от общините в бюджета на
Асоциацията за 2018 г.;
 19 431.43 лв. – финансиране на текущата дейност от общините в бюджета на
Асоциацията за 2017 г.;
II.
РАЗХОДИ
Общата стойност на направените разходи по бюджета е 25 968.94 лева, които са
разпределени както следва:
 19 154.09 лв. – възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения;
 3 737.93 лв. – внесени задължителни осигурителни вноски от работодателя;
 1 352.93 лв. – закупени канцеларски и други материали;
 630.00 лв. – изплатени командировъчни в страната;
 730,09 лв. – разходи за външни услуги (издаване на два броя УЕКП, абонаментна
подръжка на програмен продукт и софтуер, обслужване от СТМ, услуги във връзка
със ЗБУТ и др.)
 140,59 лв. – застраховка на имущество и оборудване;
 223,43 лв. – удържани банкови такси и др.;
Разликата между постъпилите приходи и направените разходи е 24 122.50 лева, събрана с
наличността в началото на периода 35 612.60 лева се получава наличността в края на периода в
размер на 59 735.10 лева.
Сумата от 59 735.10 лева е налична към 31.12.2018 г. по разплащателната сметка и каса на
Асоциацията и следва да се разпредели във фонд „Резервен” и да се използва за покриване на
разходи през 2019 г.
През изминалата 2018 година две общини от членовете на асоциацията не внесоха членски
внос по чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване
и канализация в размер на 12 792,85 лева. През месец септември 2018 г. на същите бяха изпратени
напомнящи писма за дължимите вноски.
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