
ОБОСНОВКА НА РАЗХОДИТЕ ЗАЛОЖЕНИ В ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. НА 
„АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,ОБСЛУЖВАНА ОТ В и К ЕООД - 

ЯМБОЛ“ ГР.ЯМБОЛ 
 
 

 

Проектът на бюджет  е формиран по следния начин: 
 

Съгласно  разпоредбите на чл. 198в, ал. 12 от Закона за водите и чл.19, ал.1, т.1 от 
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация приходите в бюджета на асоциацията се набират от вноските на членовете на 
асоциацията (проектния размер на вноската на държавата в размер на 10 000 лв. и вноските 
на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им.в размер на 18 571 лв.) 
и наличността на средства по сметка на Асоциацията по ВиК. 
 

В т.1.1 Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, 
задължителни осигурителни вноски от работодателя: 
 

На основание чл.44,ал.1 от ПОДАВиК и утвърдено от Председателя щатно 
разписание общия брой на служителите в АВиК е пет. На непълно работно време са 
определени длъжностите  финансов експерт и В и К експерт, а длъжността главен секретар 
е на пълно работно време. Към 31.10.2015г. е заета само длъжността ВиК експерт. 

За 2016 г. за месечно възнаграждение на персонала са предвидени разходи в размер 
на  30 450лв., задължителни осигурителни вноски от работодателя в размер на  6006 лв. За 
други възнаграждения и плащания на персонала/гр.договори и др./ са предвидени разходи 
в размер на 5000 лв. 

 
В разходната част т. 1.2 „Издръжка“  
За 2016 г. са предвидени разходи за канцеларски материали, консумативи, 

командировки, застраховки за ДМА. В „Разходи за външни услуги“ са предвидени разходи 
за  пощенски услуги, мобилни и стационарни телефони, интернет, копирни услуги и др.  В 
„Други разходи, некласифицирани другаде“ са предвидени разходи за актуализиране на 
счетоводен продукт „Ажур“ и „Омекс“, както и годишна такса за тях, закупуване на 
деловодна система за нуждите на асоциацията, съвместима с деловодната система на 
Областна администрация – Ямбол, банкови такси, такси за участие в семинари и обучения 
и  други. 

 
В т. ІV финансиране  
В края на 2015г. се очаква остатък в размер на 45 000лв. ( четиридесет и пет хиляди 

лв.). 
   

Бюджетната прогноза е изготвена за една календарна година на база направени 
разходи от предходната година.  
 
 
 
Изготвил: 
Екатерина Иванова /п/ 
Директор на дирекция  в Областна администрация - Ямбол 


