
ОТЧЕТ  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В 

ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА   „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ –СОФИЯ ” 

                                      ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016г.-31.12.2016 г. 

 

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. 

 

II. Средства за постигане на целите: 

  Изпълнението  на целите и задачите на УН се  осъществява  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  01.01.2015г.-31.12.2015 г. проведохме 4 редовни заседания.  

 

 

 



II. Дейност на Настоятелството през отчетния период  

Изминалата 2015 година бе много благоприятна за дейността на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ ”.  Настоятелството продължи да работи активно за изграждането на 

положителната образователна визия на 145 ОУ ”Симеон Радев” като съвременно, модерно 

училище със собствен и утвърден облик. 

      Училищното настоятелство подпомагаше цялостното развитие на 145 ОУ “Симеон Радев“, 

материалното осигуряване и провеждането на ремонтни дейности в сградата на училището. 

Привлечените финансови ресурси и разплащания на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ 

СИМЕОН РАДЕВ ”  се извършват през банковата сметка без изключения. 

Основните акценти от заседанията на настоятелството през годината бяха: 

 

 Основната и най-важна за училището задача през разглеждания период беше да се  се 

извърши  плащането /втора вноска/ по Експерименталния проект за цялостна реконструкция на 

сградата на училището, както и плащането по договора за надзор на проекта. Работата по 

събиране на средства за проекта беше съпътствана от много дейности по съгласуването му с 

различни институции и даряването му на Столична община / като собственик на сградата и 

бенефициент по проекта/, за да се предприемат понататъшни стъпки по неговото осъществяване. 

  Важна задача беше също така осигуряването на средства и заплащането на хигиенни 

материали за всички тоалетни в сградата.  

 Много важен проект през изминалия период беше закупуването и монтирането на 5 

звукоизолирани подвижни прегради в класни стаи, което позволи много по-гъвкаво да се 

използват помещенията, като се даде възможност в част от класните стаи да се обучават групи 

през част от учебното време. 

 Обсъждане на предложения на педагогическия съвет за подпомагане на различни 

училищни инициативи и дейности; 

 Подпомагане на различни прояви и дейности на училището и учениците /Коледния базар 

различни състезания и конкурси/. 

 Актуални проблеми на учебния и възпитателния процес в училището; 

 Доброволно събиране на средства от желаещите да подпомогнат дейността на 

училището родители – средствата за подобряване състоянието на тоалетните; дарения за 

проекта за реконструкция и за основен ремонт на големия физкултурен салон. 

 Дарение за нуждите на учениците при обучението по музика едно много качествено 

дигитално пиано. 

С подкрепата на Училищното настоятелство и доброволния труд на родителите, бяха 

извършени редица подобрения на материално-техническата база на 145 ОУ. Класни стаи  бяха 

ремонтирани на четвъртия и третия етаж . 



Продължи подкрепата на инициативата за организиране на Коледния базар, съвместно с 

класните ръководители и учениците. Той традиционно се превръща в истински празник за 

децата. Подготовката продължава седмици преди събитието и всички очакват с нетърпение да 

видят резултата от тази инициатива. На Коледния базар през 2015г. бяха събрани 6600 лв.  

 Най-важната задача и през 2015г., която УН при 145 ОУ“Симеон Радев“ си постави беше 

да популяризира, подкрепя и да работи със всички сили за Експерименталния проект за 

цялостна реконструкция на сградата на училището. Във връзка с това през целия отчетен период 

една част от членовете на училищното настоятелство поддържаха постоянна връзка с екипа от 

архитекти и специалисти, които създадоха проекта, придвижваха документите до институциите 

за съгласуване. На поредна  среща с архитектите бяха поканени всички желаещи да присъстват 

и да зададат своите въпроси на екипа и неговия ръководител проф.Попов и арх. Славова от 

Интегра консулт проект ООД. Съвета на настоятелите призова членовете на настоятелството да 

събират средства за да се заплати втората вноска по този проект, както и инвестиционния 

контрол върху проекта. Освен към членовете на училищното настоятелство, Съвета на 

настоятелите се обърна и към съмишленици, бивши възпитаници на училището и  фирми за 

подкрепа с дарения за финансирането на този проект. Въпреки, че проекта не е изплатен 

напълно и неговото изплащане продължава, той ни беше предоставен от екипа на архитектите, 

а училищното настоятелство го дари на Столична община. Към настоящия момент процеса на 

съгласуване на проекта продължава с активното участие на Столична община, Кмета на Район 

Младост,авторите на проекта и членове на Училищното настоятелство. 

 Друга важна кауза на училищното настоятелство беше изграждането на подвижните 

звукоизолирани прегради на класни стаи съвместно с училището. Изграждането на тези 

прегради стана възможно със съдействието на Сдружение „Фридрих Шилер“ с което се 

споразумяхме да направят авансови дарение за следващите 3 години, което позволи 

заплащането на този проект. 

ІІI. СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА, ВРЪЗКАТА ИМ С 

ЦЕЛИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ. 

В началото на годината в сметката има 4394,62 лв. 

Приходите от педагогически услуги, доброволно събиране на средства от родителите и 

дарения възлиза на 105117,24 лв. В това число сумата, събрана от Коледния базар 2014г.- 

6600,00 лв. и сумите, които внася инициативния комитет от родители за хигиенни материали- 

9093,00 лв., дарения от родители за проекта за реконструкция в размер на 3120,00 лв. и дарение 

от Р.К.И.ООД в размер на 4000,00лв. и от г-жа Мая Димова за настилка на физкултурния салон 

в размер на 1000,00 лв. 

В края на 2015г. в сметката на Училищното настоятелство има 21866,29лв. 

Разходи са направени за: 

1. Заплащане по договора за надзор на проекта за реконструкция – 1800,00лв.; 

2. За проекта за реконструкция – втора вноска към Интегра консулт проект ООД - 24747,60лв., 

3. За хигиенни материали - 9292,39лв.; 

4. За изграждане на подвижни звукоизолирани прегради - 45247,88лв.  

5. За две интерактивни дъски на стойност 6420,70лв. 



Общо разходите  възлизат на 87645,57лв. 
 

ІV.  ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТТА И ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИ ДАРЕНИЯ, КАКТО И 

ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ; 

1. Коледен базар – 6600 лв. – Мотото на коледния базар беше „Малка стъпка към по-безопасен  

спорт за нашите деца“. Целта беше да осигурим поне част от средствата, необходими за ремонт 

на единия физкултурен салон / с площ 300 кв.м, в който подовата настилка, мазилката и тавана 

не са ремонтирани от създаването на училището и са в окаяно състояние. 

2. Получено дарение от Р.К.И. ООД България за идейния проект за реконструкция на сградата 

на 145 ОУ“Симеон Радев“ – 4000лв. 
3. Дарения от родители за идейния проект за реконструкция на сградата на 145 ОУ“Симеон 

Радев“ – 3120,00лв. 

4. Дарение от Сдружение "Фридрих Шилер" за подвижните преградни стени – 45 000 лв. 

5. Дарение от г-жа Мая Димова за физкултурния салон – 1000лв. 

 

 

     Председател  

                                      на УН при 145 СОУ „Симеон Радев“: 

          /Стефка Иванова/ 

 

 

 


