
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В 

ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ -

СОФИЯ ” 
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013г.-31.12.2013 г. 

I.  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 p.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: 

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 /01.01.201Зг.-31.12.2013 г./ проведохме редовни заседания. 

II. Дейност на Настоятелството през отчетния период 

Изминалата 2013 година бе много благоприятна за дейността на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 

СОУ СИМЕОН РАДЕВ Въпреки трудната финансова ситуация за страната и бюджетните организации, 

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, материалното осигуряване и 

провеждането на ремонтни дейности в сградата на училището. 

Всички средства на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ ” се извършват през 

банковата сметка и не са извършвани разплащания по друг начин. 
Основните акценти от заседанията на настоятелството през годината бяха: 

  Основната и най-важна за училището задача беше да се ремонтира и оборудва напълно 

IV етаж на училището, който беше затворен през последните няколко години. От това зависеше изцяло 

организирането на дейността през учебната 2013/2014 година. 

4- 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; 

 Изграждане на нови входни врати ; 

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

редица подобрения на материално-техническата база на 145 ОУ. В подготовката за новата учебна 

година и класните стаи , активно участие взеха родителите от Va, V6, VIa, на всички първи класове. 

Класни стаи и кабинети бяха ремонтирани, изцяло обзаведени, и придобиха съвременен и приветлив 

вид. Цялостно бяха подменени входните врати на училището. Училищното настоятелство е много 

благодарно на г-жа Теодора Стоянова и г-жа Славка Тодорова, които инициираха поставяне на 

устройства и събиране на средства за закупуване на хигиенни материали и изведоха до край тази 

инициатива с помощта на всички родители в училището. 

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 201Зг. бяха събрани 4998,1 лв. и в началото на 2014г. бяха сменени 

входните врати на училището. 

III. СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА, ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕЛИТЕ И 

ПРОГРАМИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ. 

1. В началото на годината в сметката има 13554,75лв. 

2. Приходите от педагогически услуги, доброволно събиране на средства от родителите и дарения 

възлиза на 48302,32 лв. В това число сумата, събрана от Коледния базар 2013г,- 4998,1лв. и 

сумите, които внася инициативния комитет от родители за хигиенни материали. 

3. В края на 201Зг. в сметката на Училищното настоятелство има 16572,18лв. 

4. Разходи са направени за ремонти, оборудване на класни стаи и кабинети с маси и столове и за 

закупуване на хигиенни материали и устройства за тоалетните. Също така са заплатени изработване на 

конструктивно изследване на сградата и за архитектурно заснемане, тъй като такива липсват в 

документацията на училището и са необходимо условие за да се извършват основни ремонти и да се 

участва в проекти за реконструкция на сградата.Общо разходите възлизат на 45 264,09лв.. В това число 

е разхода за 13 микроскопа за кабинета по природни науки. Те са закупени със средствата, събрани от 

Коледния базар в края на 2012г. 

Дейности за ремонт и оборудване на стаи в сградата на 145 ОУ „Симеон Радев“ : 

• 13 микроскопа за кабинета по природни науки /както гласеше мотото на Коледен базар 2012г., 

микроскопите бяха закупени веднага след Коледната ваканция, в началото на 2013г./-3588лв. 

• Хидроизолация на покрива един от корпусите на четвъртия етаж - 1968лв. 

•  Закупуване и подмяна на врати на класни стаи на IVетаж 24 броя-4920лв. и обръщането им 

3960лв., общо за вратите, монтажа и обръщането им - 8880лв. 
• Боядисване на 3 стаи на III етаж - 2160лв. 

• Мебели 126 комплекта плотове за чинове,седалки и облегалки за столове -260 броя ,монтаж - 

7679лв.;. шкаф - 192лв. Оборудването беше предвидено за обзавеждане на 8 класни стаи на IV етаж. 

• Укрепване и измазване на новия прозорец на входа на училището за закупуване на купони - 299,2лв. 

• Ремонт на електрическо табло на II етаж и ел.предпазители - 102лв. 

• Ремонт казанчета, врати тоалетни IV  етаж -1915,9лв.  

• Бели дъски 14 броя за IV етаж - 2179,2 лв. 



• Архитектурно заснемане на сградата - 6000лв. 

• Конструктивно становище за сградата на 145 ОУ - 4000лв. 

• Хигиенни материали за тоалетните в цялата сграда на училището - около 1550лв. всеки месец от 

септември до декември 201Зг. Общо за тези 4 месеца - 6166,19лв. 

• Други разходи - банкови разходи, средства за обслужването на сметката на Настоятелството. - около 

134,60лв. 

Всички разходи: 45 264,09лв. 

IV. ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТТА И ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИ ДАРЕНИЯ, 

КАКТО И ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ; 

Коледен базар - 4998,1лв - Мотото на коледния базар беше „Красотата отвътре - личи и отвън“ - да 

сменим входните врати на училището! .Целта беше да се осигурят средства за замяна на входните врати 

на училището - главен вход и страничен вход към топлата връзка с физкултурните салони. 

През отчетния период „Училищното настоятелство при 145 СОУ Симеон Радев - София не е 

предоставяло дарения. 

 

 

 

Председател 

на УН при 145 СОУ „Симеон 


