
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 122 ОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ 

– ГР. СОФИЯ 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 31.12.2018 г. 

 

 

1. ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД 

 

След последния представен и одобрен доклад за дейността на УН 122 ОУ НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ за 

периода до месец октомври 2017 г., до края на календарната 2017 г. УН е изразходвало средства 

за заплащане на възнаграждение по граждански договор за медицинска сестра, която да допълва 

часовете на медицинската сестра, наета от училището. 

 

От месец януари 2018 г. в училището има само една медицинска сестра – тази, която е наета от 

училището, която покрива около 4 часа дневно (половин щат). 

 

До момента усилията на настоятелството и на други родители да бъде намерена втора 

медицинска сестра са безуспешни. 

 

2. ПРИХОДИ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018 г. 

 

В началото на 2018 г. наличните средства от членски внос и дарения са в размер на 11 х. лв. 

 

За календарната 2018 г. приходите от членски внос са в размер на 3 х. лв. 

 

3. РАЗХОДИ 2018 г. 

 

През 2018 г. със средствата, набрани от членски внос и дарения, настоятелството е подкрепило 

следните проекти / дейности в училището, непосредствено преди и след започване на учебната 

2018/2019 г.: 

 

ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА ЗА УЧАЩИ“ 549.85 лв. 

ОБЗАВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ СТАИ ЗА 7А, 7Б И 7В КЛАС (ЧИНОВЕ, СТОЛОВЕ, 
УЧИТЕЛСКИ БЮРА) 

5 084.14 лв. 

РЕМОНТ ПОДИУМ КЛАСНА СТАЯ  286.19 лв. 

ШКАФЧЕТА ЗА КЛАСНАТА СТАЯ НА 1Б КЛАС 335.40 лв. 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО (Print, Copy, Scan and Fax) ЗА 
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА 122 ОУ 

1 000.00 лв. 

ПОДОВО-ТАВАНЕН ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК GENERAL FUJITSU ЗА МАЛЪК САЛОН 3215.00 лв. 

ТАБЕЛА ЗА ЩАНД ЗА КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР 63.60 лв. 

НАГРАДИ ЗА КЛАСОВЕТЕ В КОНКУРС „НАЙ-КРАСИВА КОЛЕДНА УКРАСА“ (ТОПКИ, 
СТИКЕРИ ЗА КЛАСНИ СТАИ) 

350 лв. 

ОБЩО 10 884.18 лв. 

 

4. НАЛИЧНИ СРЕДСТВА И ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ       

Към 20.03.2019 г. наличните средства на настоятелството са в размер 2 400 лв.  

 

Текущи и неплатени задължения има само към обслужващата счетоводна къща – 480 лв., за 

фактури по годишно приключване на 2017 и 2018 г. 



 

5. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ 

 

Настоятелството взе участие в следните проекти и инициативи от началото на учебната 2018/2019 

г.: 

- Съдействие на ръководството на училището при провеждане на конкурсна процедура за 

избор на изпълнители на извънкласни дейности (подготовка на конкурсна документация, 

отваряне на оферти, класиране, изготвяне на договори) 

- Участие съвместно с деца и родители в училището при подготовката и провеждането на 

коледен благотворителен базар в Park Center Sofia и в училището, събраните средства от 

който бяха преведени в полза на фондация „Майко мила“. 

 

Изготвил: 

Нора Тушева 

Председател на 

Съвета на настоятелите 

УН 122 ОУ Н. Лилиев – София 

 


