Отчет за 2020/2021
(включва отчет за календарната 2020, подаден в Търговския регистър и регистър на
ЮЛНЦ и допълнение за текущата 2021)
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.
Отчетът обхваща календарната 2020 (за целите на отчитането) с добавени някои данни
от първото полугодие на 2021, за да информира най-добре родителите в началото на
новата учебна година.
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, моля запишете се тук.
Финансов отчет:
нач.салдо 1.1.2020
Приходи
дарения от родителите
целеви дарения волейбол вкл
Платформа/ДМС

14653.93
разходи
2 330,00 здравен кабинет - консумативи
1 458,33 проект лаборатория
Проект съблекални
Проект занималня – осигуровки
бюджет
хостинг сайт
дезинфектанти
Такса обявяване ТР
банкови такси

салдо 31.12.2020
Приходи 2021

7 606,39
0,00

Салдо 1,10,2021

7 014,74

Разходи хостинг сайт
Абонамент за библиотеката
Такса обявяване ТР
Банкови такси

Отчет на разходите по приоритети:
Годишни приоритети:
Обявената пандемия спря почти всички проекти на Настоятелството, дарителска
кампания сред родителите в учебната 2020/21 на практика не се състоя.

20,68
4 560,00
4 416,22
921,99
139,80
560,91
20,00
196,28

139,80
281,45
20,00
150,40

a) Лаборатория за природни науки 1-12 клас
След основния ремонт през 18/19 година, през 2020 приключи и обзавеждането на
лабораторията – сега в нея има 4 мивки, шкафове и работни маси за удобна работа
на един клас. Използването е отложено заради дистанционното обучение.
Разходи: 4560 лв за мебели
Предстои: оборудване с лабораторни уреди, консумативи, реактиви – очакван
бюджет мин. 3000 лева
b) Нормални условия в съблекалните – 8-12 клас
На определените места от училището бяха създадени чрез ограждане две
съблекални.
Разходи: 4416,22 лева
c) Ново волейболно игрище – дарителска кампания
Училището участва с тази идея в националната кампания Щедрият вторник 2019 г. и
набра – в онлайн платформите Платформата.бг и DMS 17777 общо 1458,33 лева,
получени в сметката през 2020. Парите са налични и заедно с училището търсим начин
за осъществяване на проекта.
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.
-

материали за медицинския кабинет (чашки за лекарства) – 20,68 лв.
хостинг и абонамент за домейн за сайта на училището – 139,80 лв. през 2020 и
139,80 през 2021
абонамент за библиотеката – 281,45 лева

По молба на ръководството Настоятелството помогна със закупуване на дезинфектанти
на стойност 560,91 лева.

2. Подкрепа за общността на 7 СУ
- Поддържане на Фейсбук страница

3. Административни въпроси
- Подадени документи в ДАНС във връзка с правилата срещу изпиране на пари,
които касаят организацията
- Изготвяне на Годишни финансови отчети
Външни проекти:
- Проект "Волейболно игрище" - включване в Единен дарителски номер DMS 17777.
Кампанията може да бъде подкрепена с изплащане на дарителски SMS на 17777 с текст
DMS SEDMO.

Дарения и данъчни бележки
Настоятелството събира дарения целогодишно:
Банкова сметка BG52 BPBI 7940 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

