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Сдружение «Училищно настоятелство Проф. Иван Батаклиев» е доброволно 

сдружение. То функционира като юридическо лице с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност. То организира дейността си при 

условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в 

съответствие с разпоредбите на ЗПУО. Защитава интересите на училището като 

самостоятелно опеделя целите си и не преследва стопански такива. 

Съществените посоки, в които беше организирана работата на „Сдружение УН 

Проф. Иван Батаклиев” гр. Пазарджик са следните: 

 

✓ Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства 

за училището и контролира целесъобразното им разходване; 

✓ Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на 

училището; 

✓ Съдейства за реализирането на програми на училището; 

✓ Организира обществеността за подпомагане на училището. 

 

 

ДЕЙНОСТИ: 

 

➢ Подкрепа за финансиране на дейности в изпълнение на концепцията за 

развитието на училището като иновативно; 

➢ Поощряване резултатите на ученици и учители; 

➢ Опазване живота и здравето на учениците. 

 

В началото на 2019 г. СУН разполагаше в сметката си с 5581.61 лв.      

Допълнителните приходи за 2019 год. са в размер на 10 076.80 лв.: от 

членски внос  – 4384.00 лв; от дарения – 5692.80 лв. 

Разходите бяха направени в съответствие с основните дейности, реализирани в 

няколко направления, в размер на     15 153.01 лв., както следва:    

1. Закупен 3D принтер +скенер и консумативи                                             1805.00 лв.                                                                  

2. Закупени 6 бр. таблети Acer Chromebook                                                   5040.00 лв.                                                                                                                         

3. Закупени 2 бр. мултимедиен  проектор DLP Optoma X308                      2388.00 лв.                                                                                                         

4. Закупени 3 бр. лаптоп Acer Chromebook                                                    2475.00 лв.                                                                                                                                

5. Публикувана покана във в-к „Марица“                                                          72.36 лв.                                                                      

6. Награди и подаръци за 24 –ти май                                                              1403.43 лв. 

7. Издаване на електронен подпис за срок от 1 година                                     76.80 лв.                                                                                                                                                        

8. Изплатен хонорар и осигурителни вноски за счетоводител                       559.33 лв. 

9. Платена застраховка – злополука учащи                                                    1139.54 лв.  

9. Такси обслужване на разплащателна сметка                                                126.00 лв. 

10. Такси за междубанкови преводи и вноски на каса в брой                          67.55 лв.                                        

 



В т.ч. извършени дарения в полза на училището:                                              

11708.00 лв. 

1. 3D принтер +скенер и консумативи                                                              1805.00 лв.                                                                                                     

2. Таблет Acer Chromebook - 6 броя                                                                  5040.00 лв.                                                                                                                         

3. Мултимедиен  проектор DLP Optoma X308  - 2 броя                                  2388.00 лв.                                                                                                         

4. Лаптоп Acer Chromebook – 3 броя                                                                 2475.00 лв.                                                                                                                                

 

В края на 2019 г. в сметката на УН наличната сума е 505.40 лв. 

 

 

Сдружение „Училищно настоятелство Проф. Ив. Батаклиев“ е вписано в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията.  
 

 

 

 

 

БОРЯНА ДУНГАРОВА       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ 

ПРИ СДЛУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРОФ. ИВ. БАТАКЛИЕВ“ 
         


