
ОТЧЕТ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

ОТ УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 

СУ „ХРИСТО БОТЕВ” – РУСЕ 
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Скъпи родители и съмишленици! 

 

Изминалата учебна  година е втората от мандата на Съвета на 

настоятелите на Училищното настоятелство при СУ „Христо Ботев” – 

Русе. По тази причина усилията, които положихме през 2016/2017год. бяха 

насочени основно към запазване и укрепване на вече установени традиции 

и добри практики – дали положителни резултати и получили одобрението 

на родители, педагози и ученици. В дейността си като настоятели винаги 

сме били водени от принципите за полезност и необходимост. Работили 

сме активно и за постигане на по-широка обществена подкрепа за работата 

на Училищното настоятелство. Стремим се да обединим усилията и идеите 

на родители, учители и общественици, с цел подпомагане на пряката 

дейност на училището и издигане авторитета му на образователен 

институт и не на последно място стимулиране на изявите и творческото 

развитие на ученици и преподаватели. 

Отчитаме факта - че резултатите които постигнахме, дават една 

добра основа за развитие на нови идеи и полезни практики, но 

същевременно не покриват изцяло очакванията на всички. В този смисъл 

изключително разчитаме на новите лица, които да влязоха в управителните 

органи на Училищното настоятелство и със своите идеи и работа да 

обогатят и утвърдят училищния живот и подпомогнат осъществяването на 

инициативи, с които да бъдат подкрепяни изявите и личностното развитие 

на учениците от училището. 

 

В изпълнение на решенията взети от Съвета на настоятелите успяхме 

да съберем доброволни дарения от родителските срещи на всички класове 

сумата от 6628 лева, за периода 2016/2017 година. Това е сума, която по 

размер е значително под първоначално планираната и по-малка от 

събраната през 2014 и 2015 год. Положителен факт е, че въпреки по-

ниската резултатност все пак в кампанията се включиха 37 класа от 

училището при 43 паралелки. 

Благодарим, на всички които проявиха разбиране и засвидетелстваха 

доверие – чрез оказаната ни морална и финансова подкрепа. 

 

От получените дарения средствата бяха изразходвани както следва: 

 

- Закупени карти за градския транспорт 2 бр. 180,00 лв. 

- Закупена литература за училищната библиотека – 294,00 лева 



- Подкрепа на ученици, класирани в национални кръгове на 

олимпиади и състезания – награди за заплащане на пътните 

разноски общо на стойност – 1700,00 

- Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство със свое 

решение финансира награждаването на учениците с Ботевски 

награди – отпуснати средства в размер на 450,00; 100 лева за 

Ботевска награда и по 50 за другите 7 наградени; 

- Наградни плакети с лика на Ботев – 190,00 лева; 

- Осигурени награди за проведени състезания и конференции – 

315,00 лева; 

- За пета поредна година настоятелството отделя сумата от 900 

лв. за подпомагане на театралния състав с ръководител 

Венцислав Петков, който отново завоюва Първата награда на 

Театрален конкурс „Климент Михайлов”; 

- Платени лекции изнесени пред 2 и 3 клас за агресията -240 лв.; 

- Заплащане на хартия за изготвяне на 75 000 копия на учебни 

тестове на стойност 1065,00 лева; 

- Заплатени пощенски разходи и куриерски услуги, свързани с 

дейностите на Училищното настоятелство - общо 54,00 лева; 

- Платени на авторите за написване на книгата том 2 – 2000 лв.; 

- Платени за зареждане на тонер- касети -306 лв.; 

- Закупена нова копирна машина – 400 лв.; 

- Закупени венци, гирлянди и цветя за празници на училището – 

 585,00 лв. 

Равносметката от всички реализирани усилия за учебната 2016/2017 

год. е, че Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство е събрало 

от доброволни дарения  средства благодарение на добрата воля на 

родителите. 

Признателни сме за разбирането и щедростта. Благодарим на всички 

наши дарители, които се включиха при реализиране на идеите и целите, 

които си бяхме поставили. Разчитаме на тяхната подкрепа и през Новата 

2017/2018 година. 

Ние ще продължим да даваме пълна информация за всички наши 

инициативи и намерения, защото твърдо вярваме, че ще имаме успех само, 

ако сме заедно за изграждане на гражданско поведение у възпитаниците на 

училището, за да се утвърдят като самостоятелни личности. 

 

 

07.11.2017 г.  Съвет на настоятелите на Училищното 

настоятелство при СУ ”Христо Ботев” 

Русе 

    

   Председател на УН: 

     /Велизар Бойчев/ 

 



Банкова сметка на Училищното настоятелство: 

 

Банка ДСК: КЛОН РУСЕ : BGN BG59STSA93000006358154 

 

BIS ; STSABGSF 


