
 

1 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

по реда на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ  

на сдружение „Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” 

при Софийска математическа гимназия” за 2016 г. 

 

 

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

дейността на сдружението през календарната 2016 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 Настоятелството членуват 52 души, а Съветът на настоятелите да се състои от  

7 души. 

Съветът на настоятелите е провел общо дванадесет заседания през 2016 г., на 

които освен членовете на съвета, са присъствали представители на Контролния съвет, 

директорът и помощник директорът на Софийска математическа гимназия, 

председателят на Ученическия съвет, както и гости. Между заседанията многократно са 

провеждани обсъждания по имейл на важни и нетърпящи отлагане въпроси. 

През календарната 2016 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 2016г.  

 

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

Софийска математическа гимназия беше основна цел на сдружението и през 2016 г. 

 

След обсъждане с ръководството на СМГ беше решено средствата, предвидени в 

бюджета на УН за ремонт на материалната база в СМГ да се използват за ремонт на 

съблекалните към физкултурния салон. Проектът включваше създаване на 

архитектурен, електро, ОВ и ВиК проекти, ремонт на помещенията и тоалетните, 

изграждане на смукателно-нагнетателна климатизация, закупуване на шкафчета за 

съблекални и пейки, ремонт на коридора и кабинета на учителите по ФВС. Беше 

възложен строителен надзор при изпълнението на проекта и бяха направени 

измервания от лицензирана лаборатория.  

Изразходваните средства по проекта са общо в размер на 76,893.61 лв.  

 

По искане на ръководството на СМГ беше финансирано изготвянето на проектите 

за ремонт на 2 и 3 етаж (части Архитектура, Електро, OВ, ВиК), както и съфинансирани 

проектите за саниране на сградата на СМГ в размер на: 

- проекти за 2 и 3 етаж – 9,031.09 лв. 

- проекти за саниране на сградата на СМГ – 14,960.00 лв.  
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В допълнение на тези проекти през 2016 г. са изразходвани средства за 

закупуване на: 

- мебели за класните стаи/кабинетите в СМГ – 10,710.00 лв.  

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

2,774.27 лв.  

- компютри за кабинета на учителите по математика – 2,232.00 лв. 

- консумативи за тоалетните и професионални средства за хигиена – 4,998.48 

лв. 

- абонамент за периодични издания за библиотеката на СМГ – 1,129.02 лв. 

- материали – хартия, тонер, канцелария, вода, лекарства – 14,593.63 лв. 

 

 

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

условия в СМГ и е подпомогнато училището за проекта за саниране, който предстои 

през 2017 г. 

 

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 – 42,304.24 лв. 

- за състезания на ученици в страната от собствени средства – 47,033.50 лв. 

- за състезания на ученици в чужбина от собствени средства – 15,991.90 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 над 60 отличия от международни състезания и 

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

олимпиади за 2016 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. Създаване на условия и възможности за подготовка на учениците в извънкласни 

форми, в допълнение на тези, организирани по проект „Грижа за всеки ученик”. 

По предложение на учителите в СМГ Съветът на настоятелите взе решение през 

2016 г. да се финансира школа по биология.  

През 2016 г. са изразходвани 1,000.00 лв.  

Създаването и финансирането на тези школи е пряко подпомагане на учебно-

възпитателния процес в СМГ, подпомагане на извънкласните дейности на учениците и 

позволява откриване, стимулиране и индивидуална работа с талантливи и трудолюбиви 

деца. Постигнатите резултатите се измерват с подобряване на подготовката на 

учениците и възможността повече ученици да се класират на Областен и Национален 

кръг на олимпиадите по съответните предмети. 

 

4. Финансиране на поддръжката на уеб сайта на Софийска математическа 

гимназия, включващо договори за поддръжка и хостинг. 

 Изразходваните средства са общо 1,399.40 лв.  

 Уеб сайтът се ползва активно, предназначен е да информира заинтересованите 

потребители и позволява ефективно интернет представяне на СМГ. 
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5. Съфинансиране на юбилейния концерт „45 години СМГ” – зала 1 на НДК и 

финансиране създаването на химн на училището. Изразходваните средства са: 

- за технически съоръжения и услуги за концерта – 2,197.20 лв. 

- за създаване на химн и професионални записи – 2,000.00 лв. 

 

Финансовото подпомагане на концерта „45 години СМГ” и създаването на химн на 

СМГ водят до засилване и утвърждаване на общностна идентичност на учащите в СМГ. 

 

6. Финансиране на прояви на ученическо самоуправление – 1,881.24 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. 

 

7. Разходи за дейността 

- Изплатени възнаграждения – 635,905.46 лв. 

- Данъци –  159,070.05 лв. 

- Осигуряване – 101,481.60 лв. 

- Материали – 2,820.28 лв. 

- Външни услуги – 6,317.78 лв. 

- Такса банка – 640.80 лв. 

 

Всичко плащания – 1,157,315.55 лв.  

 

 

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ 

ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА - 2016г. 

 

 

1. Получени дарения през 2016 г. – 41,872.74 лв. в т.ч. всички дарения, 

получени през 2016 г. са под условие.  

2. Приходи от стопанска дейност – 1,184,025.52 лв. 

Приходите от стопанска дейност се формират от организираните от училищното 

настоятелство курсове и пробни изпити, лихви банка. 

Главна заслуга за популярността на курсовете е високоотговорната работа на 

преподавателите и качеството на подготовка, която учениците получават. Въведените 

през 2013 г. технически улеснения, позволяващи по-бързото записване за курсовете, 

фиксираният максималният брой ученици, които могат да посещават един курс, 

разработените документи за записване, също спомагат за увеличаване на броя на 

курсистите. 

 

Всичко постъпления – 1,225,898.26 лв. 

 

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 2016 г. са 

получени парични дарения от физически и юридически лица.  

 Общият размер на получените дарения е 41,872.74 лв., в т.ч. всички дарения, 

получени през 2016 г. са под условие.  

 Всички дарители са описани в книгата за дарения.  
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През 2016 г. „Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” при Софийска 

математическа гимназия” не е предоставяло дарения.  

 

 

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.  

 Сдружението приключва финансовата 2016 г. с положителен финансов резултат -

приложен годишен финансов отчет на сдружението.  

 

Настоящият отчет е представен за одобрение на проведеното на 26.04.2017 г. 

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

Софийска математическа гимназия”. 

 

 

Председател на „Училищно настоятелство „П. Хилендарски” 

при Софийска математическа гимназия” 

 

       Искра Спасова  
 


