
АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 
КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. 

 
 
  Проектът на бюджет 2022 г.  на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от ВиК в ликвидация  ЕООД – Пазарджик е изготвен 
въз основа на заложените годишни разходи, необходими за осъществяването 

на функциите на Асоциацията по ВиК, спазвайки разпоредбите на 
нормативните документи, регламентиращи дейността на Асоциацията. 

Необходимите средства за дейността на асоциацията се осигуряват от 

държавата за сметка на бюджета на Министерство на регионалното развитие 
и благоустройството и от бюджетите на  общините, съобразно процентното 

съотношение на гласовете им,  съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Правилника 
за организацията и дейността на АВиК. 

 

1. За 2022 г. прогнозата за приходите е в размер на 22857 лв., 
които представляват вноската на държавата за сметка на бюджета на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството и 
вноските на   общините, съобразно процентното съотношение на 
гласовете им както следва: 

  
Представител на 

държава/ община 

Обхвата на 

обособената 

територия 

Процентно 

съотношение на 

гласовете в 

Асоциацията по 

ВиК 
Вноска в 

бюджета за 

2021 г. 

№   Брой жители % 
лв. 

1 

Държава - 

представена от 

Областния 

управител 

  

35 8000 

2 Община Лесичово 5408 1.99 455 

3 Община Пазарджик 114817 42.36 9682 

4 
Община 

Панагюрище 25263 9.32 2130 

5 Община Септември 25794 9.52 2176 

6 Община Стрелча 4913 1.81 414 

  
Общо за АВиК 

Пазарджик  176195 100 22857 

 

 



2. Разходната част на проекто-бюджета за 2022 г. е в размер на 22786 
лв. и е разпределена по направления както следва: 

 
 Персонал – 20136 лв. в т.ч. 

- Възнаграждения по извънтрудови правоотношения – 18 000 лв. 

- Задължителни осигурителни вноски за сметка на осигурителя – 
2136 лв. 

 Издръжка – 2650 лв. 
- Годишен абонамент за поддръжка на софтуер за счетоводство и 

заплати – 1000 лв. 

- Материали – 500 лв. 
- Банково обслужване – 380 лв. 

- Командировки, консумативи и др. – 770 лв. 
 
 

 
Наличността по сметки в края на 2021 г. е предвидена в размер на 

5753 лв., представляващи гаранцията по изпълнение на договора с ВиК 
оператора. 
 

 
 

 
ИВАН ВАСЕВ      /П/ 
 

Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия,  
обслужвана от ВиКУ - Пазарджик 


