ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА , ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2
ОТ ЗЮЛНЦ НА “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ “АЛФОНС
ДЬО ЛАМАРТИН” ЗА 2018г.
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” е
регистрирано в Софийски градски съд с решение по фирмено дело
№9691/2002г., като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Същото е
регистрирано и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска
цел при Министерство на правосъдието под №20051114007. Седалището на
Сдружението е в гр.София, ул.”Патриарх Евтимий” №35. Основната дейност на
Сдружението е насочена към осигуряване на допълнителни финансови и
материални средства за 9-та ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”, както и
извършване на други дейности посочени в Устава на Сдружението.
II.ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
СЪЩЕСТВЕНИТЕ
ДЕЙНОСТИ
И
ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2018г.
1. Организиране и провеждане на изпитна сесия за придобиване на
Диплома за обучение по френски език, предназначена за ученици (DELF
за ученици) през учебната 2017/2018 година, на основание Споразумение за
сътрудничество относно DELF за ученици, сключено между: Министерство на
образованието, младежта и науката на Република България и Посолството на
Франция в България за Центъра за култура и сътрудничество – Френски
институт в София
Изразходвани средства – общо 29 199,29лв. в т.ч.:
- възнаграждения за екипа от квестори, проверители и др. (в т.ч. удържани и
внесени данъци и осигуровки) – 22 917,29лв.
- по сметка на Френския културен институт съгл. посоченото споразумение 15%
от събраните суми за изпита – 6 282,00лв.
2. Финансиране на дейности на 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”,
свързани с предмета на дейност на сдружението:
-Изразходвани средства общо – 9 913.16 лв. в т. ч.:
- за участие в мероприятия, организирани от Френския институт – 1 240 ,00лв.;
- за финансиране участия в национални, международни състезания и
олимпиади – общо 3 957.00 лв , включващи участие в национални олимпиади
по химия– 152,00 лв, математически състезания – 200,00 лв., състезание „Аз
мога тук и сега“- 400,00 лв., за покупка на ваучери за награда на ученици,
класирали се на олимпиади и състезания -1 370,00 лв, транспорт и наем на
театрални костюми -380.00лв., за печат на списание 1 188 лв. и други.
- за административни услуги– 600.00 лв.
- за покупка на материали, включващи канц. материали, покупка на паркови
кошчета, теракол и други – 3 379,14 лв.;

3. Заплащане на наем за френски учител, преподаващ по СИП в 9-та ФЕГ,
консумативи към жилището за ТЕЦ и вода и други разходи -Изразходвани
средства общо –4 576,55 лв, в т.ч.
- за френски учител – 4 576.55лв.;
4. Финансови разходи – 271,79 лв.
Общо изразходвани средства по посочените дейности на “Училищно
настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” през 2017г. – 39 112,45 лв.
III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И
ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА - 2018г.
– приходите от нестопанска дейност на настоятелството са формирани от
дарения и вноски за изпит „Делф”
1. Финансирания по проекти – 0,00 лв
2. Получени дарения през 2018г. – 7 320,00 лв.
3. Други приходи от нестопанска дейност – 31 410,00 лв.
4. Приходи от стопанска дейност – 0,00лв.
5. Приходи от членски внос през 2018г. – 0,00лв.
6. Приходи от лихви по банк.сметки- 13,06 лв.
Всичко приходи: 38 743, 06лв.
IV. ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТ И ЦЕЛИ НА ПОЛУЧЕНИТЕ
ПРЕДОСТАВЕНИ ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ:

И

За подобряване на материално-техническата база на 9-та ФЕГ и
подпомагане на дейности, осъществявани от гимназията и нейните
ученици през 2018г. са получени парични дарения без условия от физически
лица, които са родители на ученици от гимназията, както и от бивши ученици
на гимназията. Общият размер на получените дарения е 7 320,00 лв., а
средствата са предназначени за финансиране на дейността на настоятелството
през 2018г.
През 2018. “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” не е
предоставяло дарения.
V. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г.
Финансов резултат за периода 01.01.2018 - 31.12.2018г. е загуба от 369,39 лева.
Председател на “УН към 9 ФЕГ
“Алфонс дьо Ламартин” - Т. Попов

