
1. ПРИХОДИ:
От членски внос,  в т.ч. -                                                    7000 3300 7000

чл.внос за 2011г. - 6500 лв  + 2012 - 7000  + 2013 - 7000 лв (40%) 7000 3300 7000

От допълн.вноски по чл.52, ал.2 (само х1/2 от 148лв =70) = 6650-910 = 5740лева -  30%   0 0 0

1.2. От стопанска дейност, в т.ч.: 76 000 1020 13 000

от продажба на издадени през 2007/ 2008 г бюлетини, наръчници и др.помагала 

/авансово/ 6000 1020 4000

от други дейности, вкл. проекти чрез и от БУЛПРОФОР И ГИЦ; /договори за услуги/ 69000 0 8000

от други дейности, вкл. изложение на горска техника (финансиране) 1000 0 1000

1.3.  От нестопанска дейност, в т.ч.: 2000 0 2000

финансиране по програми с м/нар.проекти и ведомства 0 0 0

от договори за съвместна дейност (ЛТУ, ДАГ и др.)  0 0 0

от такси за участие в семинари и др.курсове за обучение  0 0 0

от спонсорство и др.п. вкл. от наши членове и/или от дейности на ГИЦ, ДП и др. 2000 0 2000

Всичко приходи: 85 000 4320 22 000

Наличност по банка към  01.01.2013 6491 241.47 0

Наличност в каса към  01.01.2013 3849 1683* 0

 

2. РАЗХОДИ:

2.1. Възнагражд-е за Изп..С-р, Счетовод, (вкл.ДОО/ЗО)  7000 450 6000

Платен сътрудник /труд.д-р /осигуровки 7000 450 6000

2.1. Разходи за стопанска дейност, в т.ч.: 61000 358 3600

поддръжка на СУК (ISO 9001-2000) ;/РЗ + осигуровки/ 2500 0 500

външни у-ги по изработка и издаване на справочник, бюлетини и др. /Договори за 

услуги с ДОО 35000 0 0

авторски, редакционни и др. възнаграждения, вкл. за превод на м-ли /отпечатване, 

материали/ 15000 0 0

наем офис, материали и консумативи за офиса (част) ; хостинг , интернет 5000 0 1500

канцеларски м-ли, пощенски р-ди, реклама  1500 358 600

ОС, учредяване, управление и дейност на ЕООД ТЕХНОФОРЕСТ / НБО и др.п. / банкови 

такси/ 2000 0 1000

2.3. Разходи за нестопанска дейност, в т.ч.: 17000 3469 12400

дейност на клубовете "ЦНПОКДГС" и "ЦУПИГС" и "ЦГИЛ"   200 0 500

външни услуги -  хонорари (напр. за преводи, администр.портал и др.п)   1500 0 0

за клубна дейност (организационни - командировки, ОС, ГИЦ, реклама, материали и 

др.) 3500 0

семинари, курсове за квалификация, обучение,  (частично);  такси участие 2500 192 2000

организация и честване Седмица на гората, награди /израб.статуетка-външна у-га/  1500 0 2000

други външни у-ги - изложение,поща,обяви,интернет,такси,абонаменти, реклама и др. 900 0 1000

участие в междунар.прояви - конфер, семинари, обмяна на опит 3000 1119 3000

членски внос за организации, в т.ч. UEF, ENFE, БСК, НТС 3500 2158 3500

канцеларски м-ли, офис консумативи, наем офис (част); зала 400 0 400

Всичко разходи: 85000 4277 22000

Подробен разчет на направените приходи и разходи през 2010 

година:
Отчет 

2012

План 

2012

План 

2013

* Забележка: 1) Счетоводната наличност по каса е 95.60 лв, а реално в няя наличността е 1682.40 лева. 

Разликата в повече се дължи на отчетени счетоводно разходи на Председателя, които са платени с 

негови лични пари. Същевременно не е осчетоводен прихода, като спонсорство или др.п. /напр.: 

командировки в чужбина с лични пари, както и на други, за които иначе има разходен документ.  2) 

Несъответствието между "приеход" и "разход" в колона "Реализирано-2012", се дължи на на същите 

причини изтъкнати в т.1.  
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