ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В
ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ –СОФИЯ ”
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Сдружението е доброволна, независима организация с нестопанска цел, осъществяваща
общественополезна дейност за подпомагане развитието на учебно-възпитателната работа,
подобряване на материалната база, развитието на образователните възможности и изяви на
145 ОУ „Симеон Радев“, включително и по извънкласни форми на децата и учениците.Същата
е регистрирана с Решение № 1 от 06.04.2011 год по фирмено дело №232/2011 на СГС и
вписано в Регистъра на сдружения с идеална цел парт.18628 т.379 р.V стр.115.
Училищното настоятелство при 145 ОУ „Симеон Радев“ осъществява дейността си в
съответствие с Конституцията и законите на Република България, приложимото право на
Европейския съюз и на Устава на сдружението.
Сдружението е организационно и икономически обособен правен субект, който
съществува наред и независимо от членовете си. То е независимо и от каквито и да е
политически партии, религиозни и етнически организации
Основни цели на Настоятелството са:
/1/Изготвяне и реализация на програми в областа на образованието, науката, изкуствата,
социалната дейност, културата, развитие и утвърждаване на националните традиции и
европейски и световен опит в тези насоки;
/2/ Подпомагане на обучението и възпитанието/ включително и по извънкласни форми/ и
съдействие за издигане на социалният статус на преподавателите и учениците, както и
изграждане и утвърждаване на гражданско поведение у възпитаниците на училището и
утвърждаването им за развити духовно личности, подготвени за следващите степени на
образование.
/3/ Грижа за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства, учебни
помагала, книги, игри, техника и други за учебното заведение, с цел развитие и усъвършенстване на материално-техническата база и подобряване на битовите условия, способстващи за осъществяване на учебния процес, творческите и спортните занимания.
Задачи и предмет на дейност:
1.обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на
текущи проблеми на училището;
2.съдейства за осигуряване на допълнители финансови и материални средства за училището и
контролира целесъобразното им разходване;
3.подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;
4.участва при избора на учебници от педагогическия съвет по които ще се обучават учениците
от училището и при възможност осигурява закупуването им;
5.съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаване
на други социално - битови проблеми на учениците и учителите от училището;
6.подпомага създаването и реализирането на възпитателно - образователни програми;
7.подпомага училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното
училищно обучение;
8.съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания
отдих, туризъм и спорт с учениците;
9.съдейства за включване на родителите при организиране на свободното време на учениците;
10.предлага мерки за подобряване на дейността на училището;
11.организира обществеността за подпомагане на училището;
12.сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната
просвета;

13.организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и
развитието на техните деца;
14.подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други
вредни влияния върху учениците;
15 подпомага социално слабите учиници;
16.съдейства на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни;
17. Други дейности по решение на органите на Настоятелството;
Средства за постигане на целите:
Осъществяването на целите и задачите на УН ще става със следните средства:
1. Дейно участие на членовете в работата на УН.
2. Набиране на средства чрез съвместна дейност със клубове, федерации, сдружения,
преподаватели за организиране на извънкласни форми в свободното време на децата и
учениците.
3. Набиране на средства (материални и финансови), чрез дарения, спонсорство, както и
от други разрешени от закона източници и разработване на правила за тяхното използване и
разпределение за целите на Сдружението..
Организационно Сдружението се ръководи и контролира чрез избраните си
демократично органи, които са:
1. Общо събрание.
2. Съвет на настоятелите.
Съвета на настоятелите избира Председател на Училищното настоятелство.
През отчетния период /01.01.2012г.-31.12.2012 г./ проведохме редовни заседания.
ІІ. СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА,
ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕЛИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ.
1. Дейности за ремонт и оборудване на стаи в сградата на училището / оборудване
на една стая с гардероб, ученическа маса ,стол / - 345,06лв. и бели дъски1894,84лв.
2. Закупуване и подмяна на врати на класни стаи, които са опасни за живота и
здравето на децата, както и врати на тоалетни и врати във физкултурния салон.–
4749,60 лв.
3. Поставяне на щори на класни стаи на ІІІ-я етаж- 2722,69лв.
4. Боядисване на помещения и коридори в основната сграда и физкултурните
салони – 3106,43лв.
5. Циклене и лакиране на класни стаи – 1127,81лв.
6. Поставяне на ламинат на класна стая – 1381,68лв.
7. Подмяна и поставяне на нови осветителни тела във физкултурните салони и на
входа на училището – 889,00 лв.
8. Поставяне на домофонна уредба на първия етаж – 171,72 лв.
9. Поставяне на дограма, монтаж и обръщане – 3898,80 лв.
10. Други разходи /заплащане на касиери на граждански договор, разходи по
банкова сметка/ – 908,65 лв.
Всички разходи: 21196,28лв
ІІІ. РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ ОТ
ДРУГИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА 2011Г.
3.1.Усвоени финансирания
– 1980.60 лв.
3.2.Получени дарения през 2012г./Коледен базар/ – 3498,00лв..

3.3.Приходи от образователни дейности
3.4.Приходи от лихви
2012г
Всички приходи: 20995,68

– 15509,82лв..
- 7.26лв.

ІV. ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТТА И ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИ
ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ;
-

-

-

Сдружение “Фридрих Шилер” - 10000.0 ЛВ. предназначени за подобряване на
материалната база – оборудване и ремонти на класни стаи. За тази сума бяха предвидени
ремонтни дейности на четвъртия етаж и поръчка на мебели за 10 класни стаи.
Коледен базар – 3498,00 – Мотото на коледния базар беше „Да погледнем света през
микроскоп“.Целта беше да се осигурят средства за закупуване на микроскопи за нов
кабинет по природни науки
През отчетния период „Училищното настоятелство при 145 СОУ Симеон Радев – София
не е предоставяло дарения.

V ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ
Резултат от дейността през 2012 г. – -200.60 лв

Председател
на УН при 145 СОУ „Симеон Радев“:
/Стефка Иванова/

