
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

КЪМ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ  ЗА 2019 г. 

НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ , ОБСЛУЖВАНА ОТ 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД– ХАСКОВО 

 

I. ПРИХОДИ  

 

Към 31.12.2019 г. получените от Асоциацията приходи са в размер на 35 616,52 лв. в т.ч.: 

1. Приходи от финансиране, съгласно бюджет 2019 г. – 30 841,70 лв. включващи: 

   1.1.Финансиране от държавата – 15 000,00 лв. 

   1.2 Финансиране от общините – 15 841,70 лв. 

2. Приходи от финансиране от общините, съгласно бюджет 2018 г.  – 4 004,82 лв. 

3. Приходи от финансиране от общините, съгласно бюджет 2017 г.  – 770,00 лв. 

 
II. РАЗХОДИ 

Разходите на Асоциацията за 2019 г. са в размер  на 30 045,96 лв. в т.ч.: 
1. Разходи за заплати на персонал и осигурителни вноски за сметка на работодателя – 27 161,68  лв. 

и включват:  

1.1  Разходите за заплати през годината при назначени двама експерти (фин. експерт и ВиК експерт) 

по трудово правоотношение са в размер на 22 775,27 лв. 

1.2  Разходите за осигуровки за сметка на работодателя са в размер на 4 386,41 лв. 

2. Разходи за издръжка на Асоциацията  -  2 884,28 лв. и включват: 

2.1  Kанцеларски материали и други материали – 138,90 лв. 

2.2  Консумативи – вода, ел. енергия, гориво за отопление – 444,16 лв. 

2.3 Kомандировкa  в страната и чужбина – 304,63 лв.  

2.4 Разходи за услуги – 1 661,89 лв. , които включват: 

 Обслужване от служба по трудова медицина „Евромедик БГ“,  съгласно сключен договор за 

една година  и извършени замервания – 168,00 лв. 

 Подновяване на сертификат за електронен подпис – 48,00 лв. 

 Разходи за телефон – 94,69 лв.  

 Абонамент пощенска кутия и писмовна кореспонденция – 129,45 лв. 

 Годишен абонамент за програмни продукти - счетоводен софтуер Ажур Л и Омекс 2000 – 

софтуер за управление на персонала и изчисляване на работна заплата – 881,13 лв. 

 Нотариални такси, такси регистър Булстат, профилактика климатична система – 91,20 лв. 

 Разходи по предоставени за ползване помещения от ОА Хасково -  такса битови отпадъци  - 

249,42 лв. 

 2.5 Застраховка на имущество – 35,20 лв. – на основание на  Договор за заем за послужване (РД-

02-29-56 / 02.02.2015 г.) за предоставените на АВиК Хасково от МРРБ активи за временно и 

безвъзмездно ползване; 

 2.6 Други, некласифицирани по-горе – 299,50 лв. представляващи банкови такси за преводи и 

обслужване на банковата сметка на АВиК Хасково; 

 
 Наличност в началото на 2019 г. – 18 964,19 лв. 

  Наличност в края на отчетния период  - 24 534,75 лв.  – икономия от средства, които ще бъдат 

използвани за покриване на текущите разходи на асоциацията през периода до приемане на бюджет за 

2020 г. 

               

Изготвил:   

Д.Добрева /фин.експерт АВиК Хасково/ 


