
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 
КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  ЗА 2018 г. 

НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 

ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К ЙОВКОВЦИ“ ООД 

 

 Асоциацията по ВиК е юридическо лице, създадена по силата на закона за водите    

/чл.198 б/ със седалище и адрес Областна даминистрация на територията на Област Велико 

Търново. 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 от бюджетите на  

общините съобразно процентното съотношение на гласовете им. 

През  2017 г. в изпълнение на чл. 198 в, ал.12 и 13 от ЗВ по банковата сметка на 

АВиК са постъпили средства в размер на 42871.00 лв., от които вноска на държавата за 

2018 г. в размер на 15000.00 лв. и 27871.00 лв. са вноски на общините, дължими за периода 

2018 г. Същите се отчитат като приходи за бъдещи периоди и по-точно като финансиране 

на текущата дейност на асоциацията. Признаване на приходите  за бъдещи периоди или 

финансиране на текущата дейност, се извършва текущо спазвайки принципа за 

съпоставимост на приходите с разходите, което ще рече, че разходите, извършени във 

връзка с определена сделка или дейност, да се отразяват във финансовия резултат за 

периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за 

периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.  

През 2018 г. общо разходи за регламентираната дейността на асоциацията са в 

размер на 51086,66 лв., както следва: 

- За канцеларски и други материали – 166.27 лв. 

- За консумативи /вода, горива, ел.енергия и топлоенергия - 884.28 лв. 

- За други материали – 221.31 лв. 

- За възнаграждения на персонала – 38591.08 лв. 

- За възнаграждения по граждански договори на външни експерти изпълняващи 

функциите по информационно и финансово обслужване на асоциацията – 1788.00 лв. 

- За осигуровки по трудови и граждански договори – 7653.45 лв. 

- За други външни услуги – 722.12 лв. 

- За интернет достъп – 288.00 лв. 

- За застраховка на имущество – 337.25 лв. 

- Други разходи  некласифицирани другаде - 434.90 лв. 



Паричните средства по сметката на асоциацията в края на периода са в размер на 

37921,08 лв. и в брой 258.01 лв. Те ще бъдат изразходвани през 2019 г. заедно с новите 

постъпления от вноските на държавата и общините за консумативи, разходи за външни 

услуги, командировки, застраховки на имущество, покупка на краткотрайни и дълготрайни 

активи, възнаграждения по трудови, граждански и консултантски договори и други 

присъщи разходи за регламентираната дейност. 

 

С уважение,    /П/ 

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА 

 Председател на асоциацията по В и К 

на обособена територия – Велико Търново, обслужвана  

от «В и К Йовковци» ООД 


