
РК 
бюджет 2022

брой членове ППП + ОПП 750.00
очакван членски внос за 2022 г.

А. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
I. Приходи от членски внос, в това число: 94,500.00
1.От новопостъпили членове             1,500.00
2.От членове с ППП 90,000.00
3.От членове с ОПП
4.От членове с ТК 3,000.00
5.Членове без правоспособност
II.Други приходи
ІІI.Солидарен фонд 5,284.34
А. Общо приходи от основна дейност 99,784.34

І. Административни (постоянни) разходи
1.Разходи за материали 4,000.00
1.1.канцеларски материали 1,500.00
1.2. електроенергия, газ, водоснабдяване 2,000.00
1.3.почистващи и др 500.00
2. Разходи за външни услуги 8,000.00
2.1. Офис - наем, охрана и др. 2,000.00
2.2. съобщителни и куриерски услуги,  интернет 2,500.00
2.3. юридически и счетоводни услуги 0.00
2.4. застраховки 0.00
2.5. други 3,500.00
3. Разходи за персонал 48,000.00
3.1. заплати 32,500.00
3.2. заседателни 8,500.00
3.3. осигуровки 7,000.00
4. Други разходи, в това число: 3,000.00
4.1.командировки в страната 2,500.00
4.2.командировки в чужбина 0.00
4.3.други - поздравителни адреси, визитки , сувенири 500.00

5.Представителни до 1% от приходите 500.00
6.Абонамент на специализирани издания 0.00
7.Текущ ремонт на офис и на  др. ДМА 5,000.00

Общо административни/постоянни разходи 68,500.00

ІІ.Мероприятия 7,500.00

ІІІ.Обучение на членовете и персонала 0.00

ІV. Стипендии и награди 0.00

V. Непредвидени 1,500.00

VІ. Финансови разходи 2,500.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Б. НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ



1.Разходи за лихви 0.00
2.Други разходи по финансови операции (банкови такси) 2,500.00

Б. Общо разходи от основна дейност     80,000.00

VІІ.Отчисления за бюджета на ЦО 36,146.25
1.За НПС 4,725.00
2. За бюджета на ЦО 22,443.75
3. За фонд"Солидарен"- ОС на КИИП м.03.2019г. 8,977.50
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ 116,146.25

В.Общо резултат (+/-) от основна дейност -16,361.91

VIII. Разходи за амортизации 16,000.00

Г.Субсидия от бюджета на ЦО 0.00

Д. Капиталови разходи, в това число: 2,000.00
1.Разходи за основен ремонт на ДМА 0.00
2.Разходи за придобиване на ДМА - ПК и хардуер, сгради, 
транспортни средства, стопански инвентар 2,000.00
3.Разходи за придобиване на НмДА - програмни продукти 0.00
4.Възстановяване на субсидия от ЦУ 0.00
Е. Финансов резултат (В+Г-Д) -18,361.91

Ж. Финансов резултат след амортизации и капит.разходи (Е-VIII) -34,361.91

общо разходи от основна дейност на член от РК 106.67

Легални определения, съгласувани от Бюджетната комисия на 23.11.2009 г.

Мероприятие:  Организирано събитие, утвърдено от органите на управление на 
КИИП, различно от обучение на членовете - например събрания, работни срещи, 
срещи със сродни организации, вкл. международни.

Обучение на членовете и персонала :  Организирано събитие, утвърдено от
органите на управление на КИИП, свързано с информираността и квалификацията 
на членовете и персонала и финансирано за сметка на КИИП.

Стипендии : Парични средства, отпускани след утвърждаване от органите за
управление на КИИП за отличаване на изявени студенти.

Награди : Парични средства, отпускани еднократно по решение на органите за
управление на КИИП.

Непредвидени:  Разходи със случаен характер, неотразени в по-горните редове,
вкл. документално необосновани и непризнати за сметка на ЦУ.

Средствата по групи :
ІІ. Мероприятия, ІІІ.Стипендии и награди,V.Непредвидени

се планират обобщено,но ще се отчитат аналитично, с цел
 постигане на по-голяма прозрачност
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