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Отчет за дейността 

 на Училищното настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников“ 

 

за учебната 2013-2014 година 

Организационно-технически дейности: 

1. Актуализиране на договорните отношения с производителите на 

ученически униформи и провеждане на разговори с Ученическия съвет относно 

„освежаване” на елементи от ученическите униформи 

2. Изискване на авариен ремонт за училищния двор и дъждовната 

канализация 

3. Периодичен контрол и алармиране на съответните служби за 

състоянието на храненето в ученическите стол и бюфет 

 

 

Дейности свързани с финансови разходи: 

1. Инсталиране на LED осветление над училищния двор с цел 

гарантиране безопасността на учениците рано сутрин и късно вечер – 880,64 

лева 

2. Поддръжка на копирната техника в 35 СОУ – 5180,58 лева 

3. Социални помощи за абитуриенти – 800 лева 

4. Социални помощи за учебници – 59,32 лева 

5.  За дейността на училищния „Френски театър” – 1323,00 лева 

6. Такси за участие на училищните отбори в състезания по волейбол и 

баскетбол – 460 лева 

7. За дейността на Школата по рисуване – 1445,78 лева 

8. Инсталиране на дозатори в тоалетните – 352,74 лева 

9. Поддръжка на Интернет страницата на 35 СОУ – 150 лева 

10. Ремонт на „Малкия салон” – 9003 лева 

11. В училището се проведе пролетно почистване с участието на 

ученици, преподаватели и родители. 

 

Общо разходи – 19655,06 лева 

Общо приходи – 15063,14 лева  
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за учебната 2014-2015 година 

Организационно-технически дейности: 

1. Провеждане на Общо събрание на Училищното настоятелство и 

промяна в състава на Управителния съвет 

2. Регистрация на Училищното настоятелство като НПО с идеална цел 

към регистъра на Министерството на Правосъдието 

3. Актуализиране в Кадастъра на скицата на 35 СОУ, с включване на 

изградената преди години Актова зала 

4. Получаване на виза за изграждане на „топла връзка” между 

Актовата зала и „Малкия салон” 

5. Подготвяне на техническата документация за изграждане на 

„топлата връзка” 

6. Изискан авариен ремонт за „обрушване” на падащите части от 

мазилката на училищната фасада и измазване частично на фасадата 

7. Участие в дейността на общинската комисия за търг за нова 

кетъринг фирма за училищните стол и бюфет 

8. Съдействие за одобрението на общинския проект за нов училищен 

двор и лансирането му за финансиране от Министерството на Спорта 

9. Фиксиране и договаряне на датата - 24 май, и мястото за провеждане 

на Абитурентските балове на 35 СОУ – Гранд Хотел София 

10. Съдействие за монтирането във фоайето на 35 СОУ на машина за 

„фреш” портокал 

11. Съдействие за монтирането във фоайето на 35 СОУ на турникети за 

пропусквателна система 

12. Подготовка на договори за образователни извънкласни дейности в 

35 СОУ – латино танци, Таекондо, футбол, театрални школи 

13. Организиране на съботни инициативи за освежаване на училищния 

двор със съвместното участие на ученици, родители, преподаватели и 

служители на 35 СОУ 

14. Кандидатстване и получаване на одобрение за финансиране по 

проект „Зелена София” – на стойност 4000 лева 

15. Изпълнение в пълен обем и отчитане дейността по проект „Зелена 

София” 

 

Дейности свързани с финансови разходи: 

1. Поддръжка на копирната техника в 35 СОУ – 4495,56 лева 

2. Такси за участие на училищните отбори в състезания по волейбол и 

баскетбол – 524 лева 

3. Поддръжка на Интернет страницата на 35 СОУ – 386,40 лева 
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4. В училището се проведе пролетно почистване с участието на 

ученици, преподаватели и родители. Строителни материали вложени в 

кампаниите за освежаване на училищните двор и сграда – 214,20 лева 

5. За дейността на Школата по рисуване – 1250 лева  

6. За дейността на училищния „Френски театър” – 1603,00 лева 

 

Общо разходи – 8374,16 лева 

Общо приходи – 17769,00 лева 
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за учебната 2015-2016 година 

1. Съвместно с представители на Ученическия съвет бяха обсъдени 

възможностите за кандидаттсване по проекта на Фондация „Америка за 

България”.  

2. Съвместно с представители на Столична Община – район Лозенец и 

районния кмет г-н Дреков се подготви проект за обновяване на спортните 

площадки на 35 СОУ. Проектът е подаден за финансиране към Министерството 

на спорта. 

3. Изграждане на „топла връзка“ с цел улесняване използването на 

малкия спортен салон и обезопасяване използването му от учениците. 

4. Подмяна със средства на родители на повредените щори на 

прозорците на класните стаи. 

5. Участие на настоятели в процеса на подмяна на оператора в 

училищния стол с нова кетъринг фирма съвместно с представители на район 

„Лозенец“. 

6. Участие на Настоятели в работата на Педагогическия съвет: 

наказани със „Забележка” 2ма ученика от 5ти клас за проблеми с поведението; 

Потвърдено е, че преподавателите по езици в „подгответо” си остават за работа 

в подготвителния клас и на следващия випуск, и няма да продължават с 

класовете; Предвид големия брой отличници прагът за получаване на стипендия 

е вдигнат на 5,60 

7. Участие на Настоятели в работата на Ученическият съвет, проведена 

е  дарителска кампания за изработване на кутии, която приключи с голям успех. 

Имат и амбицията да продължат с други кампании. 

8. Изграждане на гумената настилка за спортната площадка с фитнес 

уредите. Средствата събрани от училищния Коледен базар и от Мартенския 

базар. 

9. В училището се проведе пролетно почистване с участието на 

ученици, преподаватели и родители. 

10. Настоятелството вече ползва услугите на професионален външен 

счетоводител за оформянето на счетоводния баланс и за финансовите отчети. 

Разходът е в рамките на 240 лева с вкл ДДС (годишно). 
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за учебната 2016-2017 година 

 

1. Настоятелството подпомага училищното ръководство в участието 

по проект "Твоят час" 

2. В процедура сме съгласно новите общински изисквания по 

класиране на спортни клубове за извънкласните дейности - танци, шах, 

Таекондо, футбол ... ще имаме сключени официални договори, като сумите ще 

постъпват по банков път в сметката на Училището. 

3. Фирмата за училищно хранене е вече нова, все още нямаме 

оплаквания от тяхната работа. 

4. Започнахме подмяната на осветлението по класните стаи, 

коридорите и физкултурния салон с LED осветление. Вече е подменено 

осветлението в класните стаи и кабинетите на първи, втори и трети етаж. 

5. Родителите на наш нов ученик от 8ми клас дариха 1 000 лева за 

подобряване материалната база на 35 СУ. Средствата ще бъдат използвани за 

оборудване в новия учебен център (бившият цех за рамки в задния двор на 

училището). 

6. В училището се проведе пролетно почистване с участието на 

ученици, преподаватели и родители. 

7. Партидата по регистрацията на Училищното Настоятелство е 

прехвърлена в Агенцията по Вписванията. 

8. Съгласно Правилника на 35 СУ, Училищното Настоятелство приема  

ДАРЕНИЯ - по 30 лева на ученик или при г-жа Богданова, или по банков път: 

BG03BPBI79401067237101 в Пощенска Банка.              

 

Внесени от класовете за учебната 2016-17 година – 6 863 лева 

Изразходвани за поддръжка на ксерокс – 3 860 лева 

Оборудване на кабинет по френски език  - 200 лева 

Такси за Участие в спортни турнири – 314 лева 

Такса участие във Френски театър – 33 лева 

Подмяна осветление в класните стаи – 11 400 лева 
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за учебната 2017-2018+ година 

1. Подпомагане организацията на Абитурентския бал на випуск 2018а. 

2. Сключване на договор за спонсорство с фирма „Проксиад“ за 

подпомагане работата на френската театрална група. 

3. Набиране на средства от частни лица – дарители. 

4. Подпомагане и спонсориране участието на френската театрална група 

във фестивал в Румъния. 

5. Подпомагане и спонсориране участието на френската театрална група 

във фестивал в град Москва, Русия. 

6. Подпомагане и спонсориране участието на училищните отбори в 

състезания по волейбол и баскетбол. 

7. В училището се проведе пролетно почистване с участието на ученици, 

преподаватели и родители. 

 

 

С уважение, 

 

Тодор Тодоров 

0888 47 15 94 

 


