ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 г.
НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ – РУСЕ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД – ГР. РУСЕ
Асоциацията по ВиК е юридическо лице, създадена по силата на закона за
водите /чл.186 б/ със седалище и адрес Областна даминистрация на територията на
Област Русе. Тя не е търговско дръжество и не следва да формира и разпределя
печалба. Дейността й е изцяло регламентирана от закона / ЗВ/.
Средствата, необходими за дейността на асоциацията се осигуряват от
държавата за сметка на бюджета на Минестерство на регионалното развитие и
благоустройството и от бюджетите на общините, съобразно процентното съотношение
на гласовете им, съгласно чл. 21, ал. 1 във вр. § 4 от Правилника.
На 12.12.2014 г. беше проведено Общо събрание на Асоциацията, на което беше
приет бюджета до края на 2014 г. в размер на 5 714,00 лв., в т.ч. от държавата – 2000,00
лв. и от общините – 3 714,00 лв.
Информация за изпълнението на приходната част на бюджета:
Съгласно подписан договор от 12.12.2014 г. с ОББ АД – клон Русе е открита
разплащателната сметка на Асоциация по ВиК – гр. Русе. Поради липса на финансови
средства по сметката, таксата за откриването на банковата сметка е внесена от
Областна администрация – Русе на 17.12.2014 г. и е в размер на 11,00 лв.
Паричната вноска по сметката на АВиК – гр. Русе от Областна администрация –
Русе за горепосочената банкова такса е отчетена като разчет с други кредитори и
подлежи на връщане през 2015 г.
На 19.12.2014 г. по сметката на АВиК – гр. Русе постъпиха 2000 лв., които
представляват вноската на държавата за 2014 г.
Вноските от общините за 2014 г. не са постъпили по сметката на асоциацията
към 31.12.2014 г. Очаква се те да бъдат внесени, в съответствие с чл. 19, ал. 3 от
Правилника за дейността и организацията не по-късно от два месеца от приемането на
бюджета на Асоциацията, т.е. до средата на м. февруари 2015 г.
Информация за изпълнението на разходната част на бюджета:
Към 31.12.2014 г. са извършени разходи за банково обслужване на стойност
23,50 лв. и разходи за закупуване на програмни продукти на стойност 770,28 лв.
Закупени са два броя счетоводни програмни продукти необходими за
обслужване на дейността на Асоциацията, както следва:
1. Счетоводен софтуер „Финанси и счетоводство Standard” на стойност 404,15
лв. – за осъществяване на счетоводните записвания, съгласно Закона за
счетоводството.
2. ПП „Омекс 2000 Light” на стойност 366,13 лв. – за начисляване на
дължимите възнаграждения, осигурителни вноски и данъци на персонала,
нает от Асоциацията.
Общите разходи на АВиК – гр. Русе към 31.12.2014 г. са в размер на 793,78
лв.
Към 31.12.2014 г. няма извършени разходи за персонал.

Обстоятелството, че бюджетът на АВиК – гр. Русе е приет в края на 2014 г.,
доведе до обективната невъзможност да бъде изпълнена разходната му част, така както
е приет, т.е. 5 714,00 лв.
Неизразходваните средства по бюджета на АВиК за 2014 г. в размер на 4 920,22
лв. ще бъдат планирани и използвани за покриване на разходи за дейността през 2015 г.
Паричните средства в края на периода по банковата сметка на Асоциацията са в
размер на 1 217,29 лв. лв. Те ще бъдат използвани като финансов ресурс през 2015 г.

С уважение, / П /
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Председател на Асоциация по ВиК – гр. Русе

Изготвил: 26.01.2015 г.
Ивелина Пенчева
Главен счетоводител

