
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  ЗА 2014 г. 

НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК – ДОБРИЧ 

 

              Годишният финансов отчет / ГФО/ на АВиК  Добрич  съставен в съответствие 

на Закона за Счетоводството и Националните стандарти за малки и средни 

предприятия. Съставна част на ГФО са счетоводен баланс, отчет за приходите и 

разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал. 
  

ГФО е изготвен съгласно дадени  указания от дирекция „Водоснабдяване и 

канализация” на МРР от 26.03.2014 г. 

 

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

водите/ чл.198 б/ със седалище и адрес Областна  администрация на територията на 

Област Добрич, ул. „Независимост „5. Тя не е търговско дружество и не следва да 

формира и разпределя печалба. Дейността й е изцяло регламентирана от закона / ЗВ/. 

 

Средствата необходими за дейността на АВиК, се осигуряват от държавата за 

сметка от бюджета на МРРБ и от бюджетите на общините съобразно процентното 

съотношение на гласовете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на АВиК. 

 

ЗА АВИК – ДОБРИЧ 2014г. ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

1 Държавата 35%       2 000.00 лв.  

2 БАЛЧИК 6.96%          397.76 лв.  

3 ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО 5.17%          295.47 лв.  

4 ДОБРИЧ-ГРАД 31.20%      1 783.08 лв.  

5 ДОБРИЧКА 7.57%          432.63 лв.  

6 КАВАРНА 5.26%          300.61 лв.  

7 КРУШАРИ 1.56%            89.15 лв.  

8 ТЕРВЕЛ 5.54%          316.61 лв.  

9 ШАБЛА 1.74%            99.44 лв.  

  общо           5 715.00 лв.  
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В статията приходи от регламентирана дейност са посочени средствата 

осигурени от държавата и общините  .  

В статиите за разходи от регламентирана дейност са посочени разходите по 

елементи. 

Резултатът от регламентирана дейност представлява привишението на 

приходите над разходите. 

 

1. ПРИХОДИ ЗА 2014 ГОДИНА  :       2119,44 ЛВ. 

 

- 20.00 лв.  захранване на сметка на АВИК ДОБРИЧ 

- 2 000 лв.  вноската на държавата за 2014 г.  

- 99.44 лв. вноска от община Шабла за 2014 г.  

            Вноските които  не са постъпили по сметката на асоциацията към 31.12.2014 г. 

се очаква да бъдат  внесени  до  края на м. февруари 2015 г.  

 

2. РАЗХОДИ  ЗА 2014 ГОДИНА  :       1903,74 ЛВ. 

      -  1890,74 лв. за програмен продукт „ АЖУР 7“ 

      -      13.00 лв. за банково обслужване        

 

Паричните средства  в края на периода са в размер на 215.70 лв.  

 

След изготвяне на отчет за приходите и разходите, е съставен счетоводния баланс, 

съгласно изискванията на СС1-Представяне на счетоводни отчети. АВиК не отчитат 

регистриран капитал, тъй като не са капиталови дружества.Постъпилата вноска от 

държавата е отчетена като Приходи за бъдещи периоди и по-точно като финансиране 

на текущата дейност  на асоциацията. 

Неразделна част от ГФО е отчет за промените в собствения капитал. Отчета е с 

нулеви начални и крайни салда и няма изменения през отчетния период. 

През 2015 г. предстои назначаване на служители, които да изпълняват  

функциите на асоциацията,  получаване на  оборудване и обзавеждане за  асоциацията, 

по договор за безвъзмездно ползване от МРРБ, в рамките на проект „Подкрепа на 

реформата в отрасъл В и К“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“. 

 

 

Д-Р МАРГАРИТА НОВОСЕЛСКА  

Областен управител на област Добрич 

и Председател на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД,гр.Добрич 
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