
месец приход каса сума приход банка сума разход каса сума разход банка  сума

януари салдо каса -01.01. 2019 3 493.84 лв.
салдо банка-

01.01. 2019 2 151.38 лв.

6 компютърни 

конфигурации за 

гимназиален етап 2 220.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 7.00 лв.

членски внос по 

квитанции от 245 до 246 637.00 лв.

февруари
членски внос по 

квитанции 

248,249,250,251 945.00 лв.

Награди и украса 

за 14 февруари 40

такса 

поддръжка на 

сметка 7.00 лв.

Такса за Мат. Състезание 

Математика без граници 264.00 лв.

Внесена такса за 

математика без 

граници и такса 

превод 265.00 лв.

март

членски внос по 

квитанция 253 259.00 лв.

Дарение от 

ОбС Силистра 

за Златомир 

Христов 300.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 7.00 лв.

Приход благотворителен 

базар -мартенички 7 152.40 лв.

Дарени приходи 

от 

благотворителен 

базар на 

златомир Христов 7 152.40 лв.

Преведено 

дарение за 

Златомир 

Христов на 

майката Нина 

димитрова и 

такса превод 301.00 лв.

членски внос по 

квитанции 255 и 256 320.00 лв.

букет и подарък 

за празник на ДГ 

"Нарцис 25.00 лв.

Такса за Мат. Състезание 

Математика без граници 216.00 лв.

подпоматане 

участието на две 

деца в състезание 

по АЕ в Разград 60.00 лв.

април

Такса великденско 

математическо 

състезание 182.00 лв.

Подпомагане 

участието на 9 

деца в състезание 

по АЕ 32.85 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 7.00 лв.

членски внос по 

квитанция 259 105.00 лв.

Подпомагане 

участието на 4 

деца в 

Национална 

олимпиада по ГО 220.00 лв.

Внесена такса за 

Математика без 

граници и такса 

превод 217.00 лв.

Такса за участие на 14 

деца в състезание по ИТ 84.00 лв.

Разходи за 

дофинансиране 

на проект "Тийн 

зона" 16.70 лв.

Внесена такса за 

участие на 9 

деца в 

Математически 

искрици и такса 

превод 37.00 лв.

Такса за участие на 9 

деца в математически 

искрици 36.00 лв.

Внесена такса за 

участие на 14 

деца в 

състезание по 

ИТ и такса 

превод 85.00 лв.

Отчет за изразходваните средства от СНЦ УН при СУ "Н. Вапцаров" до 31 декември 2019 година

РАЗХОДИ
КАСА БАНКА

ПРИХОДИ
КАСА БАНКА



членски внос по 

квитанции 262 и 263 455.00 лв.

Внесена такса за 

участие на деца 

във 

Великденско 

математическо 

състезание и 

такса превод 183.00 лв.

май

членски внос по 

квитанция 264 84.00 лв.

Участие на деца в 

национална 

конференция по 

ГО в гр. Добрич 130.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 7.00 лв.

членски внос по 

квитанция 265 133.00 лв.

Плакети за 

номинирани 

абитуриенти 126.00 лв.

приходи от 

благотворителен 

концерт 17 май 1 302.00 лв.

Боя за коридор ІІ 

етаж по проект 

"Тийн зона" 66.36 лв.

членски внос по 

квитанции 267 и 268 532.00 лв.

Награди за 

ученици на 

празничния 

концерт на 17 май 420.00 лв.

Проект "Тийн 

зона" - материали 

за ремонт и 

оборудване 114.00 лв.

Награди за деца 

от начален етап 

по случай 

завършването им 191.91 лв.

юни

членски внос по 

квитанция 269 154.00 лв.

разходи ремноти 

в НЕ "Обичам 

моето училище" 1 520.26 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 7.00 лв.

приходи от 

благотворителен 

концерт начален етап -31 

май 581.00 лв.

разходи ремонти 

по проект 

"Обичам моето 

училище" по 

разходен ордер с 

№ от 240 до248 

вкл. 3 102.92 лв.

юли
разходи ремонти 

по проект 

"Обичам моето 

училище" по 

разходен ордер с 

№  

249,250,252,253,25

4,255 1 257.79 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 7.00 лв.

върнати 7 лв от 

чл. внос на Соня 

Джоджева (4 

деца) 7.00 лв.

август

такса 

поддръжка на 

сметка 7.00 лв.
септември

завеси за кабинет 

по музика 90.15 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 7.00 лв.

октомври

членски внос по 

приходни квитанции 

от№271 до 281 2 282.00 лв.

саксия за фоайе ІІ 

етаж и пръст 125.97 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 7.00 лв.

Такса за участие в 

математика без граници 342.00 лв.

букет посрещане 

Албена Спърлинг 20.00 лв.

внесена такса за 

участие в 

Математика без 

граници итакса 

превод 343.00 лв.



заплащане на 

театрална 

постановка за 

прогимназия и 

гимназия 28 Х 

2019 184.00 лв.

внесени 

средства от чл. 

внос 2 000.00 лв.

внесени средства 

в банка Алианц 2 000.00 лв.

ноември

членски внос по 

приходни квитанции от 

№ 282 до 286 917.00 лв.

такса за 

поддръжка на 

сметката 9.00 лв.

декември

Такса Коледно 

математическо 

състезание - квитанции 

№ 287,288 385.00 лв.

закупуване на 3 

компютъра за 

начален етап 1 197.00 лв.

такса за 

поддръжка на 

сметката 9.00 лв.

членски внос по 

квитанция №289 266.00 лв.

награди 

литературен 

конкурс 190.00 лв.

закупуване на 1 

компютър за НЕ 

и такса превод 400.00 лв.

Дарение Издателство 

Просвета 923.62 лв.

подаръци детски 

градини, 

литературен 

конкурс и 

бонбони ДГ квит. 

№ 263,264 101.39 лв.

такса Коледно 

матем. 

Състезание и 

такса превод 386.00 лв.

Приход Благотворителен 

базар 3 715.00 лв.

приходи каса 25 765.86 лв.

приходи 

банка 4 451.38 лв. разходи каса 20 611.70 лв.

разходи 

банка 2 305.00 лв.

30 217.24 лв. 22 916.70 лв.

7 300.54 лв.налични каса и банка към 31 декември 2019
общо разходи 2019 г.общо приходи 2019 г. 


