
 

Д О К Л А Д   
 

за дейността на  „Училищно настоятелство – Ентусиасти” 

при ПMМГ „Акад. Иван Ценов”- гр. Враца през 2018 г. 

 

 
УН стартира финансовата 2018 г. със 9443,78 лв. в каса и по сметка в 

банка. 

 

За участие на 57 броя ученици в математическо състезание, 

Настоятелството заплати на Педагогическа асоциация образование без граници 

сума в размер на 313.50 лв. 

 

През м. Февруари 2018 г., УН Ентусисти съвместно с ППМГ „Акад. Ивн 

Ценов“, гр.. Враца, проведе Национално състезание по елементарна математика 

„Турнир професор Борислав Боянов“, в който турнир взеха участие 11 ученици 

от гимназията. 

 

През м. Март Настоятеството заплати на Емил Миланов Колев по силата 

на граждански договор сума в размер на 180 лв за обучение по математика на 

ученици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца. 

  

През м. Март 2018 г. Настоятелството съвместно с ППМГ „Акад. Иван 

Ценов“, гр. Враца проведе пролетен кръг на Международно състезание 

„Математика без граници“ и заплати на Педагогическа асоциация образование 

без граници сума в размер на 246.00 лв. за участие на 41 ученика. 

 

През м. Април 2018 г.  Настоятелството направи дарение на ученичката 

Александра Ивова Вутова в размер на 60.00 лв. за покриване на разходите й във 

връзка с участие в Национален кръг на олимпиадата по георгафия и икономика, 

провел се на 27-29 Арил 2018 г. в гр. Стара Загора. 

 

През м. Юни 2018 г. за провеждане на церемония по дипломирнето на 

випуск 2018 г. при ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, Настоятеството 

заплати наем на салона на Драматично куклен тетър гр. Враца в размер на 400 

лв.  

 

През м. Юни 2018 г., за дипломирането на випуск 2018 г., 

Настоятелството направи парични дарения на Йоанна Миленова Кръстителства, 

Радина Руменова Илиева и Теодора Ивайлова Иванова в общ размер на 500 лв., 

както и закупи 20 броя предметни награди за отличили се дипломиращи се 

ученици на стойност от 400 лв. 

  



През м. Юни и м. Юли 2018 г. Настоятеството се включи в кампанията по 

записване на новоприети ученици, като организира процеса по снемане на 

индивидуални размери за изработката на елементи за ученическа униформа за 

желещите да си закупят такава. Бяха поръчани и изработени 128 комплекта 

елементи за ученическа униформа, като Настоятелството пое стойността на 

поръчките за деца в неравностойно положение. 

 

През м. Юли 2018 г. Настоятелството изплати на г-жа Ваня Иванова сума 

в размер от 30 лв., представляваща направен разход за нощувка във връзка с 

придружаване на ученици за участие в математическо състезание, провело се 

през м.Юни 2018 г. в гр. Несебър. 

 

През м.Септември 2018 г. бе проведена кампания за организирано 

закупуване на учебници и учебни помагала за учебната 2018/2019 г. за 

желаещите да участват в кампанията ученици. Бяха закупени учбници и учебни 

помагала на стойност над 58 557 хил. лева, като за класовете се генерира 

отстъпка от 10231 лв. Класовете дариха от генерираната отстъпка на 

настоятелството следните суми: 

 

5 а клас 100 лева 

5 б клас 152 лева 

6 а клас 112 лева 

8 а клас 107 лева 

8 б клас   75 лева 

8 в клас 262 лева 

8 г клас   63 лева 

8 д  клас 120 лева 

9 а клас 300 лева 

9 б клас 170 лева 

9 е клас 250 лева 

Дарените парични средства ще се ползват за подпомагане нуждите на 

учениците от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца. 

 

През м. Октомври 2018 г. Настоятелството съвместно с ППМГ „Акад. 

Иван Ценов“, гр. Враца проведе Международно състезание „Математика без 

граници“. За участие на 103 броя ученици в състезанието се заплати сума в 

размер на 618 лв. 

 

За изработката на елементи за ученическа униформа за учебната 

2018/2019 г. Настоятелството заплати на фирма Треа 4925,99 лв. 

 

През м. Декември 2018 г., под формата на дарение в размер на 50 лв., 

Настоятелството подпомогна закупуването на учебници за ученик в 

неравностойно положение. 

 



През м. Декември 2018 г., под формата на дарение в размер на 200 лв., 

Настоятелството заплати изработката и монтажа на къщичка за четене по проект 

на Обществен дарителски фонд гр. Враца  

 

Към 31.12.2018 г. УН разполага общо в каса и по сметка в банка с 9295,40 

лв. 

 

Общо приходите на Училищното Настоятелство за 2018 г. са 8147 лв. 

Разходите за същата година са 8306,28 лв. 

 

От всичко казано по-горе е видно, че УН участва активно и подпомага 

според финансовите си възможности учебната дейност на ППМГ „Акад. Иван 

Ценов“ гр. Враца.  

 

 

  

Изготвил доклада 

Вероника Бозова  - Председател на Съвет на настоятелите на УН 

 

 

09.04.2019 г. 

гр. Враца 


