
Отчет за 2018 
Допълнен до 7 май 2019 
 
Сдружение "Училищно настоятелство към 7мо СУ "Свети Седмочисленици" е 
регистрирана организация, която изпълнява стриктно задълженията си като 
юридическо лице с нестопанска цел, работещо в обществена полза. През 2018 според 
приети промени в нашия закон се пререгистрирахме в Търговския регистър. 
 
Комуникации 
Информация на Настоятелството има в раздела на уебстраницата на Училището: 
https://7-mo.com/za-uchilishteto/uchilishtno-nastoyatelstvo/ и на официалната ни 
Фейсбук страница: @UN7moSofia. Поддържаме група за комуникация с избраните 
представители на класовете и всички желаещи родители. 
 
Финансов отчет: 

нач.салдо       8 636,15          

        

приходи   Разходи (по-подробно: долу)   

дарения от родителите       7 920,65      проекти кабинети       4 374,30      

дарения от ДМС          201,55      проект лаборатория       5 291,70      

приходи от занималня       9 660,00      проект учебници       3 433,52      

приходи от концерта       3 501,00      проект занималня       8 383,20      

такси от състезания          252,00      абитуриенти          973,08      

    проекти спорт          636,82      

    библиотека и мед-кабинет          548,36      

    състезания и участия на ученици          721,00      

    хостинг сайт          281,76      

    концерт 140 години у-ще       1 920,00      

   банкови такси             21,50      

Общо приходи       21 535,20      Общо разходи      26 585,24      

салдо 7 май       3 586,11         

 
 
Отчет на разходите по приоритети: 
 
Годишни приоритети: 
 

a) Лаборатория за природни науки 1-12 клас 
Основен ремонт на помещението за лаборатория - с осигурена помощ на работна 
ръка от родител и осигурена доставка на строителни материали от родител. 
Ремонтни услуги – 5291,70 лв., които включиха подмяна инсталациите, боядисване 
на стени и тавани, осветление и под. 

   
b) По-леки раници 5-7 клас 
Закупуване на допълнителен комплект учебници по математика и БЕЛ за 5-7-
класове, които се ползват в класните стаи – 3433,52 лв. 
 
c) Нормални условия в съблекалните – 8-12 клас не е започнал 



 
Други приоритетни области: 
 

1. По-добра среда за учене и преподаване 
Настоятелството традиционно подкрепя годишния абонамент за периодични издания в 
библиотеката, хостинг на сайта и допълнителни санитарни материали и лекарства за 
медицинския кабинет.  През годината продължи подкрепата за проекти за обновление 
на кабинети и двора на училището. Приходите от концерта на училището пък бяха 
използвани за основна подмяна плотовете на чиновете в няколко учебни стаи. 
 

- библиотечен абонамент за специализирана периодика и литература, ползвана 
от учителите, включително за иновативните класове – 354 лв. 

- лекарства и материали за медицинския кабинет – 194,36 лв. 
- хостинг и абонамент за домейн за сайта на училището – 281,76 лева (две 

години) 
- Проекти по кабинети: общо 4374,30, в т.ч.: 

o проектор за кабинета по история – 773,30 лв. 
o подмяна на плотове на чинове и закупуване на нови мебели - 3501 лв, 

изпълнени от училището с приходите от концерта 
o Съфинансиране на проект по повод 140 г. на училището, отпечатване на 

постери за кабинета по литература (г-жа Симова) – 100 лв. 
- съфинансиране на проект за спортна площадка - баскетболен кош - 511,88 лева 

и волейболни стойки – 124,94 
 
 

2. Подкрепа за развитие на уменията и полезно свободно време на учениците 
И тази учебна година Настоятелството подкрепи логистично организирането на 
Европейско математическо кенгуру; за трета поредна година организирахме лятна 
занималня за децата от начален курс в първия месец на лятната ваканция. Дейностите 
улесниха родители, а на децата донесоха нови знания, полезно и забавно прекарване 
на част от ваканцията. 
 

- пътуване на три деца до музикалното състезание "Ключът на музиката", 
Пловдив – 56 лв. 

- такси за организиране на състезания – Кенгуру – 85 лв. 
- организиране на лятна занималня за начален курс – 8383,20 лв. Включва 

хонорари за учителите на 5 групи в занималнята и осигуровки 2183 лв. 
- съфинансиране на лицензионната такса на училището към Фондация 

"Международна младежка награда" - 400 лева  
- съфинансиране на храненето на дете - 180 лева 

 
 

3.  Дейности за подкрепа на кариерното ориентиране на учениците 
Всяка сряда, след предварителна уговорка с директора, родители и други специалисти 
могат да споделят историята за кариерния си път, уроците от училището или да изнесат 
презентация/урок по тема, близка до професионалното им поле. 
 
 

4. Подкрепа на абитуриентите и общността на 7 СУ  



- Поддържане на Фейсбук страница 
- Подаръци за абитуриентите - 973,08 лева (сгъваема раница за всеки и сувенир 

за отличниците) 
- Помощ при организирането на концерта по повод 140 годишнина на училището 

– заплащане на наем зала и техническо осигуряване – 1920 лв., предстои 
продажба на покани. 
 

 
5. Участие за контрол и прозрачност 
- участие на представители на родителите като наблюдатели на матури 2018 
- участие на родителите при оценка на офертите за бюфет и стол на училището 
- участие в срещи с Обществения съвет по ремонта на училището, и с проектант 
- ежегодна оценка на храненето в стола 

 
6. Административни въпроси 
- Пререгистрация в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ 
- Подадени документи в ДАНС във връзка с правилата срещу изпиране на пари, 

които касаят организацията  
- Изготвяне на Годишни финансови отчети 

 
Външни проекти: 
- Проект "Разбираме явленията и природата - лаборатория по природни науки" - 
включване в Единен дарителски номер DMS 17777. Кампанията може да бъде 
подкрепена с изплащане на дарителски SMS на 17777 с текст DMS LAB. 
 
Състав на Съвета на настоятелите: 
Съветът на настоятелите е избран от Общото събрание управителен орган на 
сдружението.Взема решение за дейности и разходи. Благодарим на работата на: 
 
Елица Баракова, председател 
Мария Васева, Зам.председател 
Виолета Василева, касиер 
Калинка Филева-Дянкова 
Николинка Енчева 

Радослава Маринова 
Радослав Желязов 
Даниела Иванова 
Ирена Атанасова 
Мария Иванова 

 

Дарения и данъчни бележки 
Настоятелството събира дарения целогодишно: 
Банкова сметка BG52BPBI7940 1085 1527 01. Ние сме регистрирана организация и 
издаваме документи за дарение за данъчни цели. 
 
За предложения: PredsedatelUN7@gmail.com 
 
Изготвил: 
Елица Баракова  
Председател на Съвета на настоятелите 




