БЮДЖЕТ на БУЛПРОФОР за 2010 год.
1. ПРИХОДИ:
От членски внос, в т.ч. до 2009г. – 9850лв + чл.внос за 2010г. - 11680лв / песим=30%,по-реал=50% от 21530лв
От допълнителни вноски по ч;.52, ал.2 (х148лв) = 20424лв; песим=30%, по-реал=50%

1.2. От стопанска дейност, в т.ч.:
от продажба на издадени през 2007/ 2008 г бюлетини, наръчници и др.помагала
от други дейности, вкл. проекти чрез и от ГИЦ И ГТЦ
от други дейности, вкл. изложение на горска техника (финансиране)

1.3. От нестопанска дейност, в т.ч.:
финансиране по програми с м/нар.проекти и ведомства (ГТЦ)
от договори за съвместна дейност (ЛТУ, ДАГ и др.)
от такси за участие в семинари и др.курсове за обучение
от спонсорство и др.п. вкл. от наши членове и/или от дейности на ГИЦ
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Наличност в каса към 01.01.2009

70

2. РАЗХОДИ:
2.1. Възнагражд-е за Изп..С-р, Счетовод, (вкл.ДОО/ЗО)

2.1. Разходи за стопанска дейност, в т.ч.:
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Всичко разходи:
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поддръжка на СУК (ISO 9001-2000)
външни у-ги по изработка и издаване на справочник, бюлетини и др.
авторски, редакционни и др. възнаграждения, вкл. за превод на м-ли
наем офис, материали и консумативи за офиса (част)
канцеларски м-ли, пощенски р-ди, реклама
ОС, учредяване, управление и дейност на ЕООД ТЕХНОФОРЕСТ и др.организац.

2.3. Разходи за нестопанска дейност, в т.ч.:
дейност на клубовете "ЦНПОКДГС" и "ЦУПИГС" и "ЦГИЛ"
външни услуги - хонорари (напр. за преводи, администр.портал и др.п)
за клубна дейност (организационни - командировки, ОС, ГИЦ, реклама, материали и др.)
семинари, курсове за квалификация, обучение, (частично)
организация и честване Седмица на гората, награди /израб.статуетка-външна у-га/
други външни у-ги - изложение,поща,обяви,интернет,такси,абонаменти, реклама и др.
участие в междунар.прояви - конфер, семинари, обмяна на опит
членски внос за организации, в т.ч. UEF, ENFE, PROSILVA Europe, БСК, НТС

