
Отчет на Българска асоциация на зъботехниците за периода 2019-2022 год. /към 30.11. 2022 

год./ 

 

Уважаеми колеги,  

 представяме подробен финансов отчет на БАЗ. Отчетените разходи са проверявани през 

годините от контролната комисия на БАЗ.  

 

    2019 год. 

Разходи за заплати:         757.89 лв. 

Разходи за осигуровки:         143.39 лв. 

Разходи за материали: 

- Канцеларски материали        1107.24 лв. 

- Офис обзавеждане /стол, бюро, етажерка,шкаф, монитор, 

-  компютър, мултифункционално устройство, раб. плот    2853.86 лв. 

- режийни          262.11 лв.  

Общо: 4223. 21 лв. 

Разходи за външни услуги:  

- Наем          4551.00 лв. 

- Депозит наем         1000.00 лв. 

- Юрист          600.00 лв. 

- Изработка брошури, визитки       1911.60 лв. 

- Изработка материали учредително събрание     598.56 лв. 

- Такси          90.00 лв. 

- Конс. Услуга наемане офис       488.96 лв. 

- Зала учр. събрание        490.00 лв 

Общо: 9730.12 лв. 

Разходи за банкови такси:         172.57 лв. 

Общо разходи:          15027.18 лв. 

 

Постъпили приходи от членски внос:       41858.54 лв. 

- Сметка Фонд Подпомагане -        19933.31 лв. 

- Сметка Членски внос: -         21925.23 лв. 

Положителна разлика:         26831.36 лв. 

 

Наличност в каса:         909.38 лв. 

Наличност по сметки:         31257.22 лв. 

Общо наличност:          32166.60 лв. 



Разлика до 26831.36 – има начислени задължения, но дължими след 01.01. 2020 год. в размер на 

5335.24 лв. /1458.28 към персонал, осигурителни вноски, данъци и наем; 3879.96 задължения 

към РК София и Стоян Котев –1379.96 лв. предоставени от Стоян Котев при подписване на 

договор за наем – не е имало наличност в касата, върнати на 02.03. 2020 год. по банков път и 

2500 на РК София – върнати на 17.12. 2020 год. – по банков път – недължимо преведени към 

БАЗ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 год. 

Разходи за заплати:         6129.65 лв. 

Разходи за осигуровки:         1169.50 лв. 

Разходи за материали: 

- Канцеларски материали        149.11 лв. 

- режийни          176.86 лв.  

Общо: 325.97 лв. 

Разходи за външни услуги:  

- Изработка сайт         6941.12 лв. 

- Счетоводство         3250.00 лв. 

Сумата за счетоводство е 250.00 лв. на месец, но през месец януари е платено дължимото 

за месец декември. 

- Юрист          4200.00 лв. 

- Куриер          386.13 лв. 

- Патент          1692.00 лв. 

- Телефон          524.03 лв. 

- Фотосесия         360.00 лв. 

- Срещи БАЗ         3427.60 лв. 

- Списание:          7549.38 лв. 

- Изработка членски карти, папки, химикалки, визитки    2442.61 лв. 

- Наем          3423.00 лв. 

- Брошури          156.00 лв. 

- Такси – вписване Търговски регистър      51.00 лв. 

Общо: 34402.87 лв. 

Разходи за банкови такси:         710.90 лв. 

Разходи за лихви:         4.00 лв. 

Общо разходи:          42742.89 лв. 

 

Постъпили приходи от членски внос:       43216.37 лв. 

- Сметка Фонд Подпомагане -        7094.93 лв. 

- Сметка Членски внос: -         36121.44 лв. 

Положителна разлика:         473.48 лв. 

Натрупан резерв към 31.12. 2020 год.       27304.84 лв.  

/26831.36 2019 и 473.48 лв. 2020 год./ 

Наличност в каса:         107.70 лв. 

Наличност по сметки:         31047.42 лв. 

Общо наличност:          31155.12 лв. 

Разлика до 27304.84 – 3850.28 лв. 



Има начислени задължения, но дължими след 01.01. 2021 год. в размер на 4192.90 лв. /592.26 

към персонал, осигурителни вноски, данъци и наем; 3600.64 – задължения към доставчици: 

3336. 00 лв. към Инфодент по фактура – платена през януари, 264.64 към БТК – телефон БАЗ/. 

Също така има платени пари по банков път, но неполучени фактури от доставчика за 342. 62 лв. 

Те влизат като разход през 2021 год., но са платени през 2020 год. Т.е имаме да даваме 4192. 90, 

а да вземаме 342.62 или разликата е 3850.28 лв./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021 год. 

Разходи за заплати:         5605.01 лв. 

Разходи за осигуровки:         1037.55 лв. 

Разходи за материали: 

- Канцеларски материали        166.89 лв. 

- Чаши, чинии, сервиз кафе, статуетка      156.20 лв.  

- офис стол          460.00 лв. 

- офис шкаф         344.58 лв. 

Общо: 1127.67 лв. 

Разходи за външни услуги:  

- Счетоводство         3000.00 лв. 

- Юрист          3600 лв. 

- Куриер          363.91 лв. 

- Юридическа консултация       6180.00 лв. 

- Печат папки         300.00 лв. 

- Телефон          1353.89 лв. 

- Сайт          5016.00 лв. 

- Бадж, калъфи, принт, поздр картички, плакети     487.20 лв. 

- Списание:          840.00 лв. 

- Наем          6000.00 лв. 

- Домейн          852.80 лв. 

- Виртуален сървър        1137.60 лв. 

- Парк-хотел Москва        5956.00 лв. 

- Доп. Куверти, часове Сл. Бряг       180.00 лв. 

- Превод          52.92 лв. 

- Наем Пловдив         100.00 лв. 

Общо: 35420.32 лв. 

Разходи за банкови такси:         1154.30 лв. 

Разходи дарения, подпомагане на членове      4000.00 лв. 

Общо разходи:          48344.85 лв. 

 

Постъпили приходи от членски внос:       55205.52 лв. 

- Сметка Фонд Подпомагане -        7581.22 лв. 

- Сметка Членски внос: -         34077.30 лв. 

- Сметка Дарения         13547.00 лв. 

/ в сметка „Дарения“ 7127. 00 лв. са постъпили през 2020 год. Счетоводителят не е бил 

уведомен за тази сметка до средата на 2021 год. Поради тази причина счетоводните операции 

са взети в 2021 год./  

Положителна разлика:         6860.67 лв. 

Натрупан резерв към 31.12. 2021 год.       34165.51 лв.  



/26831.36 2019, 473.48 лв. 2020 год. и 6860.67 за 2021 год.// 

Наличност в каса:         2168.50 лв. 

Наличност по сметки:         33063.83 лв. 

Общо наличност:          35232.33 лв. 

Разлика до 34165.51 – 1066.82 лв. 

Има начислени задължения, но дължими след 01.01. 2022 год. в размер на 1193.78 лв. /1070.27 

към персонал, осигурителни вноски, данъци и наем; 123.51 към БТК – телефон БАЗ/. Също така 

има платени пари по банков път, но неполучени фактури от доставчика за 126.96 за телефон. Те 

влизат като разход през 2022 год., но са платени през 2021 год. Т.е имаме да даваме 1193.78, а 

да вземаме 126.96 или разликата е 1066.82 лв./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 год. – до 30.11. 2022 год. 

Разходи за заплати:         14120.47 лв. 

Разходи за осигуровки:         2674.84 лв. 

Разходи за материали: 

- Мин. вода/бисквити        45.40 лв.  

- Канцеларски         198.22 лв. 

- режийни /ток, вода, парно/       1168.08 лв. 

Общо: 1411.70 лв. 

Разходи за външни услуги:  

- Счетоводство         2750.00 лв. 

- Куриер          838.41 лв. 

- Консултация Евролекс        2364.00 лв. 

- Печат папки         300.00 лв. 

- Телефон          1423.31 лв. 

- Печат карти пластик, папки       481.68 лв. 

- Списание:          6984.00 лв. 

- Наем          5500.00 лв 

- Парк-хотел Москва        1755.00 лв. 

- Пресконференция БТА        312.00 лв. 

- Хостинг          1594.75 лв. 

- Нац. Съвет БАЗ – зала        1607.69 лв. 

- Велико Търново -         400.00 лв. 

- Нац. Съвет БАЗ – баджове, папки      953.44 лв. 

Общо: 27264.28 лв. 

Разходи за банкови такси:         889.40 лв. 

Разходи дарения, подпомагане на членове      4000.00 лв. 

Общо разходи:          50360.69 лв. 

 

Постъпили приходи   :       48205.54 лв. 

- Сметка Фонд Подпомагане -        8572.04 лв. 

- Сметка Членски внос: -         38523.50 лв. 

- Сметка Дарения         1110.00 лв. 

Отрицателна разлика:          2155.15 лв. 

Натрупан резерв към 30.11. 2022 год.       32010.36 лв.  

/26831.36 2019, 473.48 лв. 2020 год., 6860.67 за 2021 год. и  минус 2155.15 за периода 01.01. 

2022 – 30.11. 2022/. 

Наличност в каса:         213.77 лв. 

Наличност по сметки:         34555.66 лв. 

/Фонд подпомагане – 18939.00 лв. , чл. внос – 14506.66 лв., сметка „Дарения“ – 1110.00 лв././ 



Общо наличност:          34769.43 лв. 

Разлика до 32010.46 /натрупан резерв/ - 2759.07 лв. 

Има начислени задължения, но дължими след 01.12. 2022 год. в размер на 2865.07 лв. /към 

персонал, осигурителни вноски, данъци – всичко е платено през м. 12, както и суми по фактури 

платени от господин Котев и дължими към него/. Също така има платени пари по банков път, 

но неполучени фактури от доставчика - за 106.00 за телефон /. Т.е имаме да даваме 2865.07, а да 

вземаме 106.00 или разликата е 2759.07 лв./ 

 

 

01.12. 2022 год.      Изготвил: Богдана Сербезова, гл.  

        счетоводител на БАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


