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

описание
сума разход банка  сума

салдо каса -01.01. 2021 3 324.24 лв.
салдо банка-

01.01. 2021 590.58 лв.
Дарение 

Валерия 

Нямцова 734.58

такса 

поддръжка на 

сметка 12.00 лв.

такса за участие на 54 

деца в МБГ - зима 324.00 лв.

върната такса на 

12 деца отложено 

участие в МС 

Черноризец 

Храбър
96.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка

12.00 лв.

внесени 

средства в 

Алианц банк 2 385.00 лв.

внесени средства 

в Алианц банк 2 385.00 лв.

банкови такси 

за м. февруари
9.40 лв.

такса участие на 21 деца 

в състезание "Стъпала на 

знанието" 147.00 лв.

върната такса на 5 

деца отложено 

участие в МС 

Черноризец 

Храбър
40.00 лв.

участие на 54 

деца МБГ-зима

324.00 лв.

Участие на 84 деца в 

"Любословие" 672.00 лв.

участие на 84 

деца в 

Любословие 672.00 лв.

членски внос 5г клас 1/2 154.00 лв.
чл. внос 4б клас 91.00 лв.

членски внос 4а 147.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 12.00 лв.

членски внос 3а 280.00 лв.

членски внос 1б 315.00 лв.

чл. внос 2в клас 231.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 12.00 лв.

чл. внос 6в клас 133.00 лв.

участие на 58 

деца в МБГ-

пролет 348.00 лв.

чл. внос 7а клас 126.00 лв. такса преводи 1.20 лв.

чл. внос 1в клас 175.00 лв.

чл. внос 1в клас 140.00 лв.

такса МБГ-пролет 58 

деца 348.00 лв.

Такса нотариус - 

Образец на 

подпис 6.00 лв.

Такса Агенция по 

вписвания - 

промяна на 

обстоятелства 30.00 лв.

членски внос 10а 287.00 лв.

членски внос 2б 266.00 лв.

членски внос 5а 182.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 12.00 лв.

членски внос 3б 294.00 лв.

членски внос 5в 350.00 лв.

членски внос 4в 238.00 лв.

членски внос 6б 238.00 лв.

внесени 

средства в 

Алианц банк 4 150.00 лв.

внесени средства 

в Алианц банк 4 150.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 12.00 лв.
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Отчет за изразходваните средства от СНЦ УН при СУ "Н. Вапцаров" до 31 декември 2021 година
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награди 4 клас-

край на уч. Год. 51.83 лв.

банкови такси-

преводи и 

внасяне 10.78 лв.

членски внос 4а 91.00 лв.

кабели 

озвучителна 

техника 69.00 лв.

участие на 2 

деца в 

национален 

кръг на МБГ 108.00 лв.

награди 4 клас-

край на уч. Год. 114.12 лв.

мебели кабинет 

323 - ИТ 2 704.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 12.00 лв.

дарение от Корина 

Славова 1 200.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 12.00 лв.

ПрО 344- Дарение за 

Станимир Ламбев и 

Теодор Петров 250.00 лв.

РО 296-ремонт на 

компютър стая 

308 65.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка 12.00 лв.

РО297 - 

еднократна 

помощ Станимир 

Ламбев Теодор 

Петров 200.00 лв.

видеопроектор 

за 323 кабинет - 

ИТ и портативен 

проектор, 

алуминиева 

стойка 2 595.00 лв.

РО298 месечна 

стипендия Даяна 

Денова -

септември 200.00 лв. банкови такси 1.20 лв.

РО 299-

Обзавеждане 

кабинет 323 - ИТ 235.00 лв.

РО 300-ремонт 

проектор 219 стая 70.00 лв.

РО301 - 

прожекционна 

маса за 

музикален 

кабинет 180.00 лв.

ПрО345 - Дарение 

Станимир и Теодор - 

кампания учители 633.00 лв.

РО302- месечна 

стипендия Даяна 

Денова-октомври 200.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка
12.00 лв.

ПрО 346 членски внос 1б 168.00 лв.

РО303 - месечна 

стипендия 

Станимир, Теодор 

- октомври 200.00 лв.

ПрО 347 - Дарение Елика 

Елеватор за Станимир и 

Теодор 1 000.00 лв.

прО348 - дарение за 

Станимир и Теодор от 

служители на Елика 

Елеватор 420.00 лв.

ПрО349- Такса МБГ - 

есен 63 деца 378.00 лв.

РО304 - месечна 

стипендия 

Станимир, Теодор 

- ноември 200.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка

12.00 лв.

ПрО 350 членски внос 3а 

клас 245.00 лв.

РО305- месечна 

стипендия Даяна 

Денова-ноември 200.00 лв.

участие на 63 

деца в МБГ-есен 378.00 лв.

такса превод 1.20 лв.
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ПрО351 такса Стъпала на 

знанието 39 деца 273.00 лв.

РО306 внесени 

в Банка 

Алианц 1 300.00 лв.

РО306 внесени в 

Банка Алианц 1 300.00 лв.

такса 

поддръжка на 

сметка

12.00 лв.

ПрО352 такса МС Вергил 

Крумов - 37 деца 259.00 лв.

РО307 награди за 

литературен 

конкурс по списък 

и опис 300.00 лв.

такса броене на 

каса 3.00 лв.

ПрО353 такса МС Вергил 

Крумов -4 деца 28.00 лв.

РО308- месечна 

стипендия Даяна 

Денова-декември 200.00 лв.

такса за участие 

на 39 деца в 

Стъпала на 

знанието 273.00 лв.

ПрО354 такса МС Вергил 

Крумов -4 деца 28.00 лв.

РО309 - месечна 

стипендия 

Станимир, Теодор 

- декември 200.00 лв.

такса за участие 

на 45 деца МС 

Вергил Крумов 315.00 лв.

ПрО355 - членски внос 

6а клас 168.00 лв.

стойки за 

проектори - 

5а,б,в клас 360.00 лв.

ПрО356 - членски внос 

7в клас 252.00 лв.

такси банкови 

преводи 3.60 лв.

ПрО357 - членски внос 

4а клас 294.00 лв.

приходи каса 14 149.24 лв.

приходи 

банка 9 160.16 лв. разходи каса 10 691.95 лв.

разходи 

банка 8 251.38 лв.

23 309.40 лв. 18 943.33 лв.

4 366.07 лв.налични каса и банка към 31 декември 2021
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общо разходи 2021 г.общо приходи 2021 г. 






























































































































































