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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 14 ДРУЖБА” е 
регистрирано по ф.д. №10/2015 при Варненски окръжен съд като сдружение с обществено 
полезна дейност. Същото е вписано в Централния регистър на юридическите лиза с 
нестопанска цел към МП под номер № 20150331015. Седалището на Сдружението е в гр. 
Варна. ул. „Дубровник” № 56. Основната дейност на Сдружението е насочена към 
подпомагане на развитието и материалното осигурявана на детското заведение, както и 
извършване на други дейности, посочени в Устава на Сдружението.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ИЗРАЗХОДВАНИТЕ 
ЗА ТЯХ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА.

2.1. Разходи за организация и управление на Настоятелството
През календарната 2018 сдружението е извършвало добросъвестни и законосъобразни 

действия като е обединявало усилията на родители, учители и общественици в изпълнение 
на целите си, регламентирани в Устава и утвърдените основни насоки на дейността.

През 2018 за организиране и управление дейността на Настоятелството не са 
изразходвани средства.

2.2. Финансиране на дейности, свързани е осигуряване на дидактични ресурси 
за ежедневните занимания и игри на децата

За създаване на позитивна образователна среда, която да провокира любопитството на 
децата, да подпомага образователната и игрова дейност след съгласуване с педагогическия 
екип настоятелството осигури дидактични ресурси -  играчки и игри за логическо мислене, 
книги и табла за стимулиране на детската любознателност, костюми 

Изразходвани средства общо -  357,85 лв. в т.ч.:
Литература -  259,20лв 
Играчки и игри -  72,97лв 
Костюми и аксесоари -  25,68 лв

2.3. Финансиране на дейности по подобрения на инфраструктурата в детското 
заведение

Подобренията включва изработка на рамки за информационни табла за 2 групи, шкаф 
и гардеробчета за 1 група, подмяна на пердета в къта по безопасност, осигуряване на голямо 
изкуствено коледно дърво за организиране на празнична среда във физкултурния салон на 
детската градина.

Изразходвани средства общо -  382,39 лв. в т.ч.:
Коледна украса -  159,39 лв.;
Статив и ракла -  157,00 лв.;
Хигиенни средства -  66,00 лв.
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Общата сума на изразходваните средства по посочените дейности на 
„Настоятелство на ОДЗ 14 Дружба” през 2017 г. е 740,24 лв.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И 
ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ПРЕЗ 2018 
ГОДИНА

Приходите от нестопанска дейност на Настоятелството се формират от дарителски 
вноски . През годината не са получени дарителски вноски.

3.1 .Финансирания по проекти -  0.00 лв.
3.2. Получени дарения през 2018 г. -  0,00 лв.
3.3. Други приходи от нестопанска дейност -  0.00 лв.
3.4. Приходи от стопанска дейност -  0.00 лв.
3.5. Приходи от членски внос през 2018 г. -  0.00 лв.

Всичко приходи през 2018 година -  0,00 лв.

4. ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТ И ЦЕЛИ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ДАРЕНИЯ

През годината не са получени дарителски вноски.
Към 01.01.2018 г Настоятелството разполага с 1818,74лв под формата на преходен 

остатък от финансовата 2017 година

5. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 ГОДИНА.

Сдружението приключва финансовата 2018 година с положителен финансов резултат

Финансовият резултат за периода 01.01.2018 -  31.12.2018 г. е (- 740.24) лева.

Към 31.12.2018 Настоятелството разполага с 1078,50 лева.

Председател ' 
„НАСТОЯТ! ,3 14 ДРУЖБА”:

Варна, 31.01.2019г
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