Отчет за изразходваните средства от СНЦ УН при СОУ "Н. Вапцаров" Силистра за 2014 - 2015 г. периода
януари 2015 - декември 2015 г.
№

месец

приход

сума

2337,12

януари

февруари

чл. внос

разход и описание на разхода

наличност каса и банка към 1 февруари 2015

1 785,00 лв. участие на ученици в състезание по география
такси пререгистрация
дюбели и крепежни елементи
телевизори - 3 бр

март
април

чл. внос
такса състезание ЛК
чл. внос
такса ВМС

май
чл. внос
вноска благотв.
Концерт НЕ

юни

юли

сума

565,00 лв. Симона Димова 4а - нац. Олимпиада Знам и мога

130,00 лв.
100,40 лв.
10,35 лв.
2 385,00 лв.
60,00 лв.

65,00 лв. весена такса за участие в Лингвистично кенгуру
295,00 лв. Участие на Ал. Събев 6а в конкурс клас. Китара
192,00 лв. внесена такса ВМС
участие на 2 деца в състезание по АЕ - гр. Русе

65,00 лв.
60,00 лв.
192,00 лв.
40,00 лв.

Участие на Нели Севдалинова 7б Нац. олимп. по БЕЛ
телевизор - 1 бр
участие 7 деца "Ключът на музиката" - Пд
материали за ремонт Проект "Градина" 2
Й. Стойчев - награди състезание "Аз познавам
275,00 лв. България"

60,00 лв.
699,00 лв.
274,00 лв.
365,96 лв.

22,00 лв. Участие на Нели Севдалинова в Speeling Bee
награди на изявени ученици на годишния концерт
книги-награди изявени ученици НЕ

30,00 лв.
270,00 лв.
178,39 лв.

вноска благотв.
Концерт НЕ

314,00 лв. осветител и осветление Годишен концерт НЕ

чл. внос
чл. внос

500,00 лв. Участие в лингвистично кенгуру 2 деца
100,00 лв. ремонт 1 етаж

20,15 лв.

30,00 лв.
120,00 лв.
233,94 лв.

подарък абитуриент отличник

септември чл. внос 2015-16
октомври чл. внос 2015-16
ноември

такса МС Ч. Храбър
чл. внос 2015-16
такса "Стъпала на
знанието"
такса МС "В. Крумов"
еднократна
стипендия Габриела
Иванова

330,00 лв.
2 255,00 лв.
152,00 лв.
905,00 лв.

пътуващи 2 деца до Сребърна - след 15 юни
ремонт 1 етаж+рамки 2 етаж
тонер- рекламна кампания
внесена такса МС "черноризец Храбър
Доставка по проект "Непознатата Европа"

чл. внос 2015-16
такса "Искам да знам"
Коледно мат. Съст
Коледно мат. Съст
такса принтер-4б
чл. внос 2015-16
чл. внос 2015-16
чл. внос 2015-16
чл. внос 2015-16

133,00 лв.
174,00 лв.

200,00 лв. еднократна стипендия Габриела Иванова 7б клас
закупуване на 2 телевизора - 1 б,в клас

200,00 лв.
1 598,00 лв.

410,00 лв.
42,00 лв.
438,00 лв.
36,00 лв.
42,00 лв.
150,00 лв.
20,00 лв.
220,00 лв.
170,00 лв.

закупуване на 1 телевизор за прогимназия
Награди конкурс БДП
внесена такса искам да знам
внесена такса КМС
рекламна кампания
ремонт принтер-рекламна кампания
награди литературен конкурс

банкови разходи - ДСК
банкови разходиАлианц
12 146,12 лв.

налични каса и
банка

80,00 лв.
144,00 лв.
96,00 лв.
152,00 лв.
45,48 лв.

152,00 лв. Внесена такса Състезание "Стъпала на знанието"
174,00 лв. Внесена такса за състезание "В. Крумов

закупуване на три статива по проект "непознатата
Европа"
декември

16,00 лв.

2 195,60 лв.

143,37 лв.
799,00 лв.
53,50 лв.
42,00 лв.
474,00 лв.
16,00 лв.
115,00 лв.
180,00 лв.

118,55 лв.
46,43 лв.
9 950,52 лв.

Забележка: Освен внесеният членски внос в приходната част на бюджета са включени и такси за
състезания и конкурси, които след това са били преведени по банков път за участия на децата в
съответните състезания. Към приходите се включва и събраната сума от благотворителния концерт,
проведе от Начален етап, която по волята на дарителите и предварително обявената благотворителна
кауза, са използвани за ремонт на коридорите на първия етаж в южния корпус на училището.

