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ПРОТОКОЛ - ОТЧЕТ 
на  

КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА БУЛПРОФОР 
за извършена ГОДИШНА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА проверка на дейността на 

БУЛПРОФОР за 2009 календарна година 
/приет на Общо Събрание на 24.03.2010г./ 

 
 

 След като се запознахме подробно с финансово-счетоводната отчетност на сдружението и 

разгледахме документацията, Контролния съвет установи: 

1. Направено е счетоводно приключване на финансовата 2008 година с цялата изискуема по ЗС 

документация, която е внесена с Годишна данъчна декларация, в т.ч.: 

� по Баланса – сума на Актива и на Пасива: 2 х. лв;  

� по Отчета за приходите и разходите : 

– Всичко разходи :  21х.лв (в т.ч. 17 за нестоп.д-ст / 4 стоп.д-ст),  

– Всичко приходи : 19 х.лв (в т.ч. 15 от нестоп.д-ст / 4 стоп.д-ст) 

2. Съгласно направеното окончателно счетоводно приключване на финансовата 2009 година, 

баланса на приходите и на разходите на сдружението по елементи е както следва: 
. 

  
План 
2009 

Отчет 
2009 Разлика 

1. ПРИХОДИ:       

От членски внос,  в т.ч. -                                                     20 000 3 662   

1.2. От стопанска дейност, в т.ч.:  18 000 3 880   

 от продажба на издадени през 2007/ 2008 г бюлетини, наръчници и др.помагала  4000 0   

от други дейности, вкл. проекти чрез и от ГИЦ И ГТЦ  4000 3200   

от други дейности, вкл. изложение на горска техника (финансиране)  10000 680   

1.3.  От нестопанска дейност, в т.ч.:  17 000 2 800   

финансиране по програми с м/нар.проекти и ведомства (ГТЦ)   5000     

от договори за съвместна дейност (ЛТУ, ДАГ и др.)   1000 0   

от такси за участие в семинари и др.курсове за обучение   5000 0   

от спонсорство и др.п. вкл. от наши членове и/или от дейности на ГИЦ  6000 2800   

Всичко приходи: 55 000 10 342   

Наличност в каса към  01.01.2009    1270   

Наличност в банковата сметка   1460   

    13 072   

2. РАЗХОДИ:      

2.1. Възнагражд-е за Изп..С-р, Счетовод, (вкл.ДОО/ЗО)   12 000 0   

        

2.1. Разходи за стопанска дейност, в т.ч.: 15 300 4 123   

поддръжка на СУК (ISO 9001-2008)   3300 1291   

външни у-ги по изработка и издаване на справочник, бюлетини и др.   4000 0   

авторски, редакционни и др. възнаграждения, вкл. за превод на м-ли  1000 0   

наем офис, материали и консумативи за офиса (част)    1500 2659   

канцеларски м-ли, пощенски р-ди, реклама   500 173   

учредяване, управление и дейност на ЕООД ТЕХНОФОРЕСТ  5000 0   

2.3. Разходи за нестопанска дейност, в т.ч.: 27 700 8 877   

дейност на клубовете "ЦНПОКДГС" и "ЦУПИГС" и "ЦГИЛ"    1000 0   
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външни услуги -  хонорари (напр. за преводи, администр.портал и др.п)    1000 0   

за клубна дейност (организационни - командировки, ОС, ГИЦ, реклама, материали и др.)  3000 0   

семинари, курсове за квалификация, обучение,  (частично)    5000 2815   

организация и честване Седмица на гората, награди /израб.статуетка/   3000 3600   

други външни у-ги - изложение,поща,обяви,интернет,такси,абонаменти, реклама и др.  6600 0   

участие в междунар.прояви - конфер, семинари, обмяна на опит  4000 0   

членски внос за организации, в т.ч. UEF, ENFE, PROSILVA Europe, БСК, НТС  2100 1762   

канцеларски м-ли, офис консумативи, наем офис (част)       2000 700   

Всичко разходи: 55 000 13 000    -72 

 
Наличност в касата ..............................................................................................................          - 72  лв 
  
 

След извършената проверка, Контролния съвет на БУЛПРОФОР не установи нарушения 
във воденето на счетоводната документация и отчетността на сдружението и  
предлага на Общото събрание да приеме: 
 

1. Баланса и Отчета за приходите и разходите на Сдружението с нестопанска цел 
БУЛПРОФОР за 2008 година,  

2. Настоящия отчет за финансовата дейност на БУЛПРОФОР за изтеклата 2009 год. по 
неокончателни (непредадени с данъчна декларация) счетоводни данни (оборотни 
ведомости) 

 

 

София, .23.03.2010 год.      
 
    Председател на КС  
      инж. Трайко Петров Трайков: 
 

 
   Членове:    
      инж. Георги Налбантов:   
 
 
      инж. Милка Джамбазова: 


