
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА БЮДЖЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА 

РАЙОННА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЗА 2021 г. 

 

 

1.ПРИХОДИ 

Членският внос съгласно устава на РЛК е 8 лв. на месец, а средният брой на членовете 

през 2020 г. е в размер на 1590 бр. 

Предвид горното предлагам за 2021 г. да бъдат планирани средства на база 1590 броя 

членове, което означава приходи в размер на 153000 лв. 

 

За 2020 г. сметка други приходи по счетоводни данни е в размер на 345 лв. 

Предвид горното предлагам за 2021 г. да бъдат планирани средства от други приходи в 

размер на 350 лв. 

 

 

Приходи Бюджет 

2021 г. 

Приходи от членски внос 153000 

Други приходи /такси от членски карти, 

встъпителен членски внос и такса регистър/ 

350 

ОБЩО 153350 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – ПРИХОДНА ЧАСТ: 

За 2021 г. УС на РЛК предвижда получаване на приходи от членски внос и други приходи 

в размер на 153350 лв. 

 

2.РАЗХОДИ 

Разпределението на разходите по икономически елементи е както следва: 

 

2.1.Разходи за персонала 

 

Разходи 

за персонала 

Бюджет 

2021 г. 

Трудови договори – 1 бр. в администрацията 12550 

Граждански договори – счетоводител, чистач, 

други 

4000 

Осигуровки – за сметка на работодателя 18.92% 3000 

ОБЩО 19550 

 

2.2.Разходи за материали 

 

Разходи 

за материали 

Бюджет 

2021 г. 

Канцеларски материали 450 

Ел. енергия 600 

Резервни части и поддръжка, почистващи 

препарати 

300 

Членски карти 350 



Представителни разходи /кафе, напитки, цветя, 

награди, обеди, вечери/ 

4500 

Инвентар на стойност до 700 лв. 500 

ОБЩО 6700 

 

2.3.Разходи за външни услуги 

 

Разходи 

за външни услуги 

Бюджет 

2021 г. 

Телефонни, куриерски и пощенски услуги, 

интернет 

1800 

Софтуерни и сервизни услуги, хостинг 400 

Правни и консултантски услуги 1500 

Семинари, обучения 400 

Обяви, реклами, абонаменти 400 

Други разходи за външни услуги 1500 

ОБЩО 6000 

 

2.4.Други разходи 

 

Други разходи Бюджет 

2021 г. 

Командировки  3500 

Отчисление членски внос за БЛС София 57200 

Дарения и помощи  10000 

Местни данъци и такси 600 

ОБЩО 71300 

 

2.5.Финансови разходи 

 

Финансови разходи Бюджет 

2021 г. 

Банкови такси 1200 

ОБЩО 1200 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – РАЗХОДНА ЧАСТ: 

За 2021 г. УС на РЛК предвижда разходи в размер на 104750 лв. 

 

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Предвидените разходи са в рамките на планираните приходи. В сравнение с проекта от 

2020 г. приходната част е увеличена с 2950 лв., поради увеличение на броя на членовете 

на колегията. 

Разходната част на бюджета е намалена с 10870 лв. в сравнение с 2020 г., като 

намалението е най-вече в планираните средства за командировки. Причината е 

ограничаване на пътуванията и масовите мероприятия заради епидемията от коронавирус. 

Представените дейности и съпроводените с тях разходи са максимално балансирани и 

предвидени в рамките на събитията, които се очакват през 2021 г. 

 

 


