УТВЪРДИЛ: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА А ВиК
ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2019 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ОБСЛУЖВАНА ОТ "В И К ЙОВКОВЦИ" ООД
№
ПО
ВИД РАЗХОД
РЕД
I. ПРИХОДИ-ВСИЧКО
1. Финансиране на текущата дейност от държавата-средсгтва осигурени от бюджета на МРР, съгл.чл.198, ал.13 от ЗВ
Финансиране на текущата дейност от Общините-осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното
2.
съотношение на гласовете им, съгл.чл.198, ал.13 от ЗВ

ГОДИШЕН
РАЗМЕР В ЛЕВА
71428.57
25000.00
46428.57

3. Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми
4. Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове
Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното
5.
съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2015 год.
II. РАЗХОДИ-ВСИЧКО
1. Текущи разходи
1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодател
- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения
- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)
- задължителни осигурителни вноски от работодател
1.2. Издръжка, в т.ч.:
-материали
-консумативи (вода, горива, и ел.енергия, топлоенергия и др.)
-разходи за външни услуги
-разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)
-други разходи некласифицирани другаде

101600.00
90300.00
90300.00
42500.00
33800.00
14000.00
11300.00
2500.00
2300.00
3800.00
700.00
2000.00

III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I.-II.)
IV. ФИНАНСИРАНЕ
1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-)
1.1. Наличност в началото на периода (+)
1.2. Наличност в края на периода (-)
Изготвил: /П/
Дафина Стоева - финансов експерт АВиК

ЗАБЕЛЕЖКА: В проекта за бюджет са предвидени 30 000 /тридесет хиляди/ лева за възнаграждения на външни
експерти – членове на работна група, създадена на основание чл. 17 и чл. 31, ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността на АВиК, която ще има задача да актуализира Регионалния генерален план за обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „Йовковци“ ООД, град Велико Търново, съгласно чл. 198й, ал. 2 от
Закона за водите.

-30171.43
30171.43

30171.43
34500.00
-4328.57

