
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 119 СОУ 

ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД 
за дейността на Училищно настоятелство 119 СОУ 

за периода януари 2017 – декември 2017 година 

През 2017 година училищното настоятелство на 119. СУ продължи да работи активно за 

изграждането на положителна образователна визия на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов” като 

съвременно, модерно училище със собствен и утвърден облик. По традиция училищното настоятелство 

подпомагаше цялостното развитие на 119. СУ, материалното осигуряване и провеждането на ремонтни 

дейности в сградата на училището. Всички средства на Училищно настоятелство 119 СОУ преминаваха 

през банковата сметка в Пощенска банка. 

През отчетната година се провеждаха редовни заседания на Управителния съвет на 

настоятелството. Общо събрание на Училищно настоятелство 119 СОУ бе проведено през месец май 

2017 година. 

Основните акценти от заседанията на настоятелството през годината бяха: 

 Представяне на Бюджет 2017 на 119. СУ и изпълнението му през годината, което е в 

съответствие с изискванията на законовите разпоредби; 

 Обсъждане на предложения на педагогическия съвет за подпомагане на различни училищни 

инициативи и дейности; 

 Подпомагане на ученици в неравностойно социално и затруднено материално положение; 

 Подпомагане на различни прояви и дейности на училището и учениците; 

/състезания, олимпиади, провеждане на конкурси, проекти на класове и ученици и други 

прояви/; 

 Актуални проблеми на учебния и възпитателния процес в училището; 

 Подпомагане гостуването на известни личности; 

 Одобряване наградите на името на „Академик Михаил Арнаудов” за 2017 година; 

 Организирано и доброволно събиране на средства от желаещите да подпомогнат дейността на 

училището родители; 

 Ремонт на кабинети в училището; 

 Обзавеждане на кабинети с нови чинове, шкафове, столове, маси; 

 Подпомагане на текущата поддръжка на различни дейности в училището; 

С подкрепата на училищното настоятелство и доброволния труд на родителите, бяха извършени 

редица подобрения на материално-техническата база на училището. Класни стаи и кабинети бяха 

ремонтирани, изцяло обзаведени и придобиха съвременен и приветлив вид. Извършен бе и основен 

ремонт на 5 кабинета, санитарните възли и коридора на един етаж. 

Отличаването на нашите ученици, постигнали значими успехи в учението, конкурсите, 

олимпиадите, в извънкласните инициативи и спорта, се превърна в традиция. Ежегодно с годишните 

награди на името на академик Михаил Арнаудов се удостояват най-добрите ученици. Поощряването на 

активните спортисти продължи и през 2017 година с номинирането на ученици за еднократна спортна 

стипендия. 

Училищното настоятелство проявява изключителна загриженост към учениците в неравностойно 

социално и затруднено материално положение. Раздадени са еднократни социални помощи, 

подпомогнати са зрелостници в недобро материално положение, включително и с безплатни куверти 

за абитуриентския бал. 



През 2017г. настоятелството подкрепи спечелен проект към образователна комисия „Фулбрайт” 

за пребиваването на американски учител в 119. СУ, като бе заплащан месечен наем. Одобрение 

получиха и проектите за срещи на ученици с известни личности на България, детски поети и писатели. 

Училищното настоятелство и ръководството на 119. СУ успешно си партнират и в стремежа за 

издигане имиджа на училището и превръщането му в привлекателна територия за учениците. Зад 

успешната реализация на всички инициативи и дейности в училището неизменно стоят усилията и 

желанието на настоятелите да бъдат максимално полезни за постигане на по-високи образователни 

цели и повишаване успеваемостта на нашите ученици. 

Финансов отчет 

Към 1 януари 2017г. в сметката на настоятелството, като преходен остатък от 2016 година, имаше 

сума, възлизаща на 36 558,62 лева. 

През годината постъпленията от дарения на граждани, родители на ученици и на фирми бяха на 

стойност 79 900,72 лева. 

Общият бюджет на настоятелството през отчетния период бе 116 459,34 лева. 

Разходната част от бюджета на настоятелството за 2017 година е 105 909,13 лева. /В това число 

такси 198,68 лева/ 

Преходният остатък от 2017 година е в размер на 10 550,21 лева. 

Разходната част се разпределя, както следва: 

1. Подпомагане на ученици – 8 904,14 

/участие в състезания, награди и помощи за ученици/ 

 

2. Проектна дейност – 2 314,21 лв.  

/Проекти на ученици 12 клас; Срещи с известни личности/ 

 

3. Инвестиции – 1 358,89 лв. 

/училищен абонамент за годишна периодика, учебно-помощни материали, маркери, 

технически средства, дидактически материали и софтуер/ 

 

4. Ремонтни дейности – текущ ремонт – 79 204,52 лв.  

/ремонт на 5 учебни кабинета, коридор и санитарни възли на 1 етаж/ 

 

5. Услуги – 11 080,15 лв.  

/осигуряване на учебния процес – ксерокопиране на тестове, закупуване на проектори, 

поддръжка на компютърна база, такси за обслужване на сметката/ 

 

6. Други – 3 047,22 лв.  

/наем за квартира на американска учителка/ 

Всичко разходи за 2017 година: 105 909,13 лева. 


