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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

по реда на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ  

на сдружение „Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” 

при Софийска математическа гимназия” за 2017 г. 

 

 

В изпълнение на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ е изготвен настоящият отчетен доклад за 

дейността на сдружението през календарната 2017 година. 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

„Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” при Софийска математическа 

гимназия” е регистрирано в Софийски градски съд с решение по фирмено дело 

№2989/2003 г. като сдружение с нестопанска цел. Същото е регистрирано и в 

Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна 

дейност при Министерство на правосъдието под №20050511009. 

В началото на 2017 г. в настоятелството членуват 52 души, а в края на 2017 г. – 

137 души. Съветът на настоятелите да се състои от 7 души. 

Съветът на настоятелите е провел общо 15 заседания през 2017 г., на които освен 

членовете на съвета, са присъствали представители на Контролния съвет, директорът и 

помощник директорът на Софийска математическа гимназия, както и гости. Две 

заседания не са се провели поради липса на кворум. Между заседанията многократно 

са провеждани обсъждания по имейл. 

През календарната 2017 година сдружението е извършвало добросъвестни и 

законосъобразни действия като е обединявало усилията на родители, учители, 

общественици в изпълнение на целите си, регламентирани в Устава и утвърдените 

основни насоки за дейността. 

 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА 

ТЯХ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2017г.  

 

1. Подобряването на материалната база и стопанската осигуреност на дейностите в 

Софийска математическа гимназия беше основна цел на сдружението и през 2017 г. 

По искане на ръководството на СМГ беше финансирано изготвянето на проект за 

ремонт на 1 етаж (части Архитектура, Електро, OВ, ВиК) – 7,419.60 лв. 

 

В допълнение през 2017 г. са изразходвани средства за закупуване на: 

- система "Автоматизирана библиотека", баркод скенер и баркод етикети – 

362.40 лв.  

- консумативи за тоалетните и професионални средства за хигиена – 3,985.80 

лв. 

- абонамент за периодични издания за библиотеката на СМГ – 506,98 лв. 

 

В резултат са подобрени материално-техническата база и социално-битовите 

условия в СМГ. 

 

2. Създаване на условия и възможности за изява на учениците от Софийска 

математическа гимназия в регионални, национални и международни състезания в 

областите математика, информатика, математическа лингвистика, физика, химия и 

други. 

 Изразходваните средства са както следва: 

- за състезания на ученици от получени дарения – 45,275.67 лв. 
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- за състезания на ученици в страната от собствени средства – 27,427.07 лв. 

- за състезания на ученици в чужбина от собствени средства – 65,738.93 лв. 

 

 Създаването на възможности за участия в много национални и международни 

състезания пряко подпомага учебно-възпитателния процес в СМГ. 

 Успешното представяне на учениците и отборите на СМГ вече е традиция. През 

изминалата година са спечелени десетки отличия от международни състезания и 

олимпиади. Над 200 са призовите класирания и отличията от национални състезания и 

олимпиади за 2017 г. във всички възрастови групи. Всичко това доказва, че 

подготовката и постиженията на учениците в Софийска математическа гимназия могат 

да се мерят с най-добрите по света. 

 

3. Финансиране на поддръжката на уеб сайта на Софийска математическа 

гимназия, включващо договори за поддръжка и хостинг. 

 Изразходваните средства са общо 1,431.40 лв.  

 Уеб сайтът се ползва активно, предназначен е да информира заинтересованите 

потребители и позволява ефективно интернет представяне на СМГ. 

 

4. Финансиране на прояви на ученическо самоуправление – 2,461.94 лв. 

Финансирането на ученически проекти цели развитието и стимулирането на 

уменията на учениците за създаване и управление на проекти, както и развитието на 

неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности. 

 

5. Изплащане на обезщетение на СМГ съгласно споразумение между Столична 

община, Софийска математическа гимназия и училищното настоятелство за ползване 

на помещенията в сградата на СМГ до завършването на първи модул на курсовете за 

2017/2018 учебна година, тъй като организацията е направена и средствата са събрани 

преди заповедта на министър Красимир Вълчев – 45,617.68 лв. 

 

6. Разходи за дейността 

- Изплатени възнаграждения – 503,679.19 лв. 

- Данъци –  182,631.51 лв. 

- Осигуряване – 59,957.77 лв. 

- Материали, консумативи – 15,778.91 лв. /хартия – 2,593.91, маркери – 

4,660.81, тонер – 3,931.80, вода/ 

- Външни услуги – 4,746.09 лв. /телефонни услуги, почистване/ 

- Такса банка – 754.67 лв. 

 

Всичко плащания – 966,575.61 лв.  

 

 

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ 

ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА – 2017 г. 

 

1. Получени дарения през 2017 г. – 36,030.67 лв. в т.ч. всички дарения, получени 

през 2017 г. са под условие.  

2. Приходи от стопанска дейност – 897,486.34 лв. 

Приходите от стопанска дейност се формират от организираните от училищното 

настоятелство курсове и пробни изпити, лихви банка. 

3. Използване на суми от резерв от минали години – 33,058.60 лв. 

 

Всичко постъпления – 966,575.61 лв. 
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IV.   ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТ И ЦЕЛИ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИ 

ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ 

 

 За пътувания на отборите на СМГ на международни състезания през 2017 г. са 

получени парични дарения от физически и юридически лица.  

 Общият размер на получените дарения е 36,030.67 лв., в т.ч. всички дарения, 

получени през 2017 г. са под условие.  

 Всички дарители са описани в книгата за дарения.  

  

През 2017 г. „Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” при Софийска 

математическа гимназия” е дарило на  Столична община финансирания през 2016 г. 

работен проект за енергийно обследване на училищната сграда на Софийска 

математическа гимназия „Паисий Хилендарски”. Стойността на проекта е 14 000 лева. 

Работният проект е дарен за нуждите на СМГ „Паисий Хилендарски” във връзка със 

санирането на сградата на училището.  

 

 

4. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2017 г.  

 Сдружението приключва финансовата 2017 г. с положителен финансов резултат 

- приложен годишен финансов отчет на сдружението.  

 

Настоящият отчет е представен за одобрение на проведеното на 19.04.2018 г. 

Общо събрание на Сдружение „Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” при 

Софийска математическа гимназия”. 

 

 

 

Председател на „Училищно настоятелство „П. Хилендарски” 

при Софийска математическа гимназия” 

 

          /п/ 

 

         Искра Спасова  

 


