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УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 119. СУ 

 
Финансов отчет за периода януари 2015 – декември 2015 

 
Към 05 януари 2015г. в сметката на настоятелството, като преходен остатък 

от 2014 година, имаше сума, възлизаща на  26 045,87 лева. 
До 31.12.2015г. вкл. постъпленията – от дарения на родители на ученици и на 

фирми, и др., са на стойност 99 740,96 лева. 
Общият бюджет на настоятелството до тази дата вкл. е 125 786,83 лева. 
Разходната част от бюджета на настоятелството съответно е  120 251,77 

лева.  
В наличност на 05.01.2016 година, като преходен остатък, има сума в размер 

на 5 535,06 лева. 
 
1. Проектна дейност – 1 734,36 лв. 

(Проекти на ученици 12 клас; Проект „Извънкласна дейност”; Срещи с известни 
личности) 

 
2. Инвестиции – 3 686,84 лв. 

(училищен абонамент за годишна в т.ч. и on-line периодика, учебно-помощни 
материали, маркери, технически средства, дидактически материали и софтуер) 

 
3. Ремонтни дейности - текущи и основен ремонт – 91 219,76 лв.  

(изградени кабинетите на помощник-директор АСД, счетоводител и касиер в 
малкия корпус, ремонтирани и преместени кабинети на директора и 
медицинските сестри, изградена и цялостно обзаведена класна стая на първи 
етаж,  реновиран дълъг коридор и пет кабинета на 4-и етаж, ремонт на щори в 
кабинети) 

 
4. Услуги 7 492,69 лв.  

(осигуряване на учебния процес – ксерокопиране на тестове, поддръжка на 
компютърна база и сайта на училището, озвучаване, комисионни и такси за 
обслужване на сметката и др.) 

 
5. Други – 16 118,12 лв.  

(участие в състезания, олимпиади, награди и помощи за ученици, наем за квартира 
на американска учителка и др.) 7200.лв 

 
  Всичко разходи за 2015 година: 120 251,77 лева. 
 
 Настоящият отчет е представен на общо събрание на училищното настоятелство, 
проведено на 9 юли 2016 година. 

http://www.119sou.com/


 
 
 
 
 
 

ПРИОРИТЕТИ 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА  „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 119. СОУ“  
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

 
1. Представяне на Бюджет 2016 на 119. СУ и изпълнението му през годината,  

в съответствие с изискванията на законовите разпоредби. 
 

2. Обсъждане на актуални проблеми на учебния и възпитателния процес                                     

в училището. 
 

3. Обсъждане на предложения на педагогическия съвет за подпомагане                                                           
на различни училищни инициативи и дейности. 
 

4. Подпомагане на различни прояви и дейности на училището и учениците - 
състезания, олимпиади, провеждане на конкурси, проекти на класове и ученици, 
гостуване на различни известни личности и други прояви. 
 

5. Подпомагане на ученици в неравностойно социално и затруднено материално 
положение. 
 

6. Одобряване на награди на името на „Академик Михаил Арнаудов” за 2016 година. 
 

7. Организирано и доброволно събиране на средства от желаещите да подпомогнат 
дейността на училището родители. 

 

8. Подобряване на материално-техническата база на училището – ремонти, 
обзавеждане, закупуване на съвременно оборудване.  

 

9. Подпомагане на текущата подръжка на различни дейности в училището. 
 

10.  Участие в проекти към фондации и други НПО. 
 

 


