
месец приход каса -описание сума приход банка сума
разход каса - 

описание
сума разход банка  сума

салдо каса -01.01. 2020 5 154.16 лв.
салдо банка-

01.01. 2020 2 146.38 лв.

Такса за участие на 11 

деца в състезание 

"Искам да знам и да 

мога" 44.00 лв.

подпомагане 

Гизем Бедри 2б 

клас

150.00 лв.

Такса за участие 

на 11 деца в 

състезание 

"Искам да знам 

и да мога" 44.00 лв.

членски вонс по квит. 

№293 245.00 лв.

закупуване на 

електронен 

подпис 62.40 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 9.00 лв.

такса 

удостоверение 

актуално 

състояние на 

настоятелството 5.00 лв. такса превод 1.00 лв.

8 клавиатури и 1 

монитор за комп. 

Кабинет 307 170.00 лв.

8 броя настолни 

компютри - 307 

кабинет и 2 

преносими комп. 3 910.00 лв.

такса участие на 50 деца 

в МБГ - зима   300.00 лв.

8 мишки 307 

кабинет 16.00 лв.

такса участие на 

50 деца в МБГ - 

зима   300.00 лв.

членски внос по квит. 

№295 343.00 лв.

Подпомагане на 

Анна Светлинова 

12а /куверт за 

бал/ 120.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 9.00 лв.

членски внос по квит. 

№296 и 297 217.00 лв. такса превод 1.00 лв.

приход благотворителен 

базар за мартенички 359.00 лв.
членски внос по квит. 

№299 105.00 лв.

март
такса 

поддръжка на 

сметка 9.00 лв.

април
такса 

поддръжка на 

сметка 9.00 лв.

членски внос по 

квитанция № 300 252.00 лв.

подпомагане 

лечение на 

Анжелика 

Росенова 4а клас 250.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 9.00 лв.

членски внос по 

квитанция № 301 и 

№302 525.00 лв.

членски внос по 

квитанция № 303 203.00 лв.

ремонт на класни 

стаи 1 клас - 

105,305 131.37 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 9.00 лв.

членски внос по 

квитанция № 304 140.00 лв.

циклене и 

лакиране на 

паркет 105 стая 

/1клас/ 640.00 лв.

м
ай

ю
н

и
ю

л
и

Отчет за изразходваните средства от СНЦ УН при СУ "Н. Вапцаров" до 31 декември 2020 година
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членски внос по 

квитанция № 305 245.00 лв.

награди 

номинирани 

ученици 12 клас 50.80 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 12.00 лв.

членски внос по 

квитанция № 306 203.00 лв.

ремонт на 103 

стая /1 клас/ 51.42 лв.

август
такса 

поддръжка на 

сметка 12.00 лв.

членски внос по 

квитанция № 307 260.00 лв.

2 телевизора LG 

/5г и 8а клас/ 1 998.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 12.00 лв.

активна 

тонколона за 

балетна зала 293.00 лв.

членски внос по 

квитанция № 308 273.00 лв.

B-trust четец за 

електронен 

подпис 14.40 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 12.00 лв.

членски внос по 

квитанция № 309 и 310 504.00 лв.

разходи ремонт 

408 стая 36.63 лв.

плащане 

4043178 

търговски 

регистър 25.00 лв.

Участие на 17 деца в МТ 

"Чероризец Храбър" 136.00 лв.

Участие на 17 

деца в МТ 

"Чероризец 

Храбър" 136.00 лв.

Участие на 49 деца МБГ-

есен 294.00 лв.

Участие на 49 

деца МБГ-есен 294.00 лв.
членски внос по 

квитанция № 313 140.00 лв.

такса преводи 

/3броя/ 3.60 лв.

членски внос по 

квитанция № 314 245.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 12.00 лв.

Такса участие на 34 деца 

в състезание "Стъпала на 

знанието" 238.00 лв.

Такса участие на 

34 деца в 

състезание 

"Стъпала на 

знанието" 238.00 лв.

членски внос по 

квитанции № 316, 317, 

318,319,320 1 015.00 лв.

оборудване за 

дистанционно и 

хибридно 

обучение 

/камери и 

микрофони/ 520.80 лв.

такса преводи 

/2 бр./ 2.40 лв.

върната такса 

за участие  на 

17 деца в МТ 

"Чероризец 

Храбър" 136.00 лв.

коледни 

декорации за 

литературен 

конкурс 41.90 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 12.00 лв.

награди 

литературен 

конкурс 175.00 лв.

приходи каса 11 440.16 лв.

приходи 

банка 2 282.38 лв. разходи каса 8 115.92 лв.

разходи 

банка 1 691.80 лв.

13 722.54 лв. 9 807.72 лв.

3 914.82 лв.
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налични каса и банка към 31 декември 2020
общо разходи 2020 г.общо приходи 2020 г. 


































































