РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
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МИЛКО НЕДЯЛКОВ
Областен управител
на област Ловеч

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА КЪМ
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ – ЛОВЕЧ
ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК АД Ловеч

Вид разход
1. Персонал
1.1. Работни заплати служители – АВИК Ловеч, ще обяви конкурс за длъжността В и К
експерт, останалите дейности ще се изпълняват безвъзмездно от работни групи, определени
със заповед на областен управител или по силата на облигационни отношения (граждански
договори) при необходимост, като това ще бъдат предимно служители на Областна
администрация Ловеч. Необходимостта от назначаване на В и К експерт произтича от
обстоятелството, че Областна администрация Ловеч не разполага със служител, който да
отговаря на изискванията на Правилника.
- В и К експерт – един експерт със брутно трудово възнаграждение (БТВ) 700.00 лева
БТВ за 2015 г. - 700.00 лв. * 12 м.

8400.00 лв.

Осигуровки от работодател 18.1 %

1520.40 лв.
9920.40 лв.

1.2. Граждански договори
Размер на гражданските договори

6000.00 лв.

Осигуровки от работодател 14.7 %

661.50 лв. (25 % НПР)
6661.50 лв.

2. Издръжка
2.1. Консумативи – изчислени са съгласно приета методика за разпределение на
консумативите в Областна администрация Ловеч и осреднени стойности от фактури за зимен
и летен период, а именно:
- асансьор

5.00 лв./мес.

- вода

5.00 лв./мес.

- ел. енергия
- охрана
Месечен размер на разходите

200.00 лв./мес.
30.00 лв./мес.
240.00 лв/.мес.

- топлоенергия (72 глидера)

230.00 лв./мес.

Годишен размер на разходите за консумативи

240.00 лв.* 12 мес. = 2880.00 лв./г.
230.00 лв.* 6 мес. = 1380.00 лв./г.
4260.00 лв

2.3. Командировки – ще се използва автомобил на Областна администрация Ловеч, като
АВИК Ловеч, ще възстановява стойността на бензина на база изминати километри и норма за
разход на гориво (съгласно Заповед на Областна администрация Ловеч). Предвидени са
месечни командировки при комбиниране на следните направления:
- Ловеч – Ябланица – Тетевен – Ловеч

172 км.

- Ловеч – Угърчин – Луковит – Ловеч

140 км.

- Ловеч – Летница – Ловеч
- Ловеч – Черни Осъм – Априлци – Ловеч

72 км.
160 км.
544 км.

Разходна норма 11 л./100 км.
Цена на бензин 2.50 лв.
Годишен разход за горива (544 : 100) * 11 * 2.50 лв. = 149.60 лв./м. * 12 м. = 1795.20 лв.
Годишен размер на дневните за командировки 4 команд. * 10.00 лв. * 12 м = 480.00 лв.
2275.20 лв.
За целите на бюджета в таблицата сме посочили сумата 2273.45 лв. за допълване до сумата
на годишния размер на бюджета в размер на 28571.43 лв.
2.4. Канцеларски материали – определили сме месечен размер на разходите в размер на
50.00 лв., съответно годишен размер – 600.00 лв.
2.5. Телефони и 2.6. Интернет
Ще се използва бизнес пакета Vivacom trio biz, който включва мобилни телефони, един
фиксиран пост и интернет с месечна такса в размер на 94.80 лв./м. Поради малкото минути
към други оператори, сме завишили с 20 % разхода.
Годишен размер на разходите за телефон и интернет 94.80 * 120 % * 12 м. = 1365.12 лв.
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2.7 Други външни услуги
- счетоводен софтуер АЖУР7

466.48 лв. (238 евро, курс 1.96)

- софтуер ТРЗ и гр. договори

564.48 лв. (360 евро с отстъпка 20 % - 288 евро, курс 1.96)

- такса банкова сметка и преводи 120.00 лв./г.
- пощенски разходи

300.00 лв./г.

- вписване промени в обст.

20.00 лв.

- изработка печат

20.00 лв.

- застраховки оборудване

200.00 лв./г.

- СОТ

300.00 лв./г.

- климатик 2 бр.

1500.00 лв.
3490.96 лв.
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