
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СУН при ПГ САГ 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 -31.12.2021 ГОДИНА 

 

  Сдружение училищно настоятелство  СУН при ПГ САГ – Пловдив е 

самостоятелно юридическо лице, регистрирано като сдружение, съгл. 

закона за юридическите лица с нестопанска цел в Пловдивски окръжен съд 

на 27.11.2000 година и пререгистрирано в Агенция по вписванията в 

Търговски регистър на 20.12.2018 година. 

 

   Целта на създаването на Сдружението  е да е основен партньор на ПГ 

АСГ „Арх. Камен Петков” в осигуряване на условия за спокойно, модерно 

и професионално обучение  при съвременна, отговаряща на 

професионалните изисквания материална учебна база. 

 

  СУН се издържа  от членски внос на членовете му , родители на 

настоящите ученици от всички класове, с изключение на ученици от 

социално слаби семейства, сираци и такива от  социални домове . 

Годишната такса е 20 лв.,като извън тази сума учениците от гимназията не 

плащат никакви индивидуални разходи свързани с обучението. 

   

ЧРЕЗ СУН СЕ ОСИГУРИ  ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 2021 г  

БЕЗПЛАТНО: 

      

- ползване на голям библиотечен фонд от специализирана, техническа и 

художествена литература ; 

- лекарства осигуряващи първа помощ за ученици при всякакви 

заболявания; 

- такси и разходи от личен характер на учениците за участия в 

олимпиади, национални състезания и конкурси; 

- разходи  за представителни облекла на училищни отбори , както и 

участията им в състезания и прегледи; 

- размножаване на чертежи за курсови и дипломни работи по     

     специалните предмети / А3 и А4/; 

- помощи на ученици в неравностойно положение и социално слаби, 

както и карти за пътуване ; 

 

       През  периода -2021 година са подпомогнати  социално слаби ученици, 

част от които бяха абитуриенти,ученици  ,които загубиха  родител . 

              По докладни от класните ръководители бяха закупените карти за 

пътуване на социално слаби ученици и учебници/  по-голяма част от тях 

бяха по чужд език, които са скъпи и непосилни за някои домакинства/.    

Всички членове на Съвета на Настоятелството работиха безвъзмездно. 

     



   В заключение основната задача и цел на ръководството на 

Настоятелството, през отчитания период беше да се осигурят условия за 

спокоен и достъпен за всички ученици учебен процес и извънкласни 

форми на обучение.  Затова и основните разходи са направени за 

подпомагане на нуждаещите се ученици и осигуряване на възможност за  

безвъзмездно участие в олимпиади, конкурси и различни по нива 

общоградски и национални състезания .  

Налични парични средства на 01.01.2021г-39 740.92лв. 

 

 

• Общо приходи през 2021г- 6050.00 лв; 

От членски внос 6050.00лв. 

 

• Общо разходи през 2021г-11 329.53лв; 

➢ Канцеларски материали/принтерна хартия/-462.78 лв. 

➢ Учебници и книги-613.06 лв. 

➢ Лекарства и медикаменти за лекарски кабинет-871.09 лв. 

➢ Награди за ученици-530.71 лв. 

➢ Материали за състезания -451.81 лв. 

➢ Помощи за социално слаби ученици и сираци-2700.00 лв. 

➢ Платени абонаменти ,ваучери и такси-5 700.08лв. 

 

   Налични парични средства на Сдружение училищно настоятелство  СУН 

при ПГ САГ – Пловдив, към 31.12.2021г.-34 461.39лв.  

 

 

 

 

Гр.Пловдив                                                                      Председател: 

24.06.2022г.                                                                                    /Янка Янкова/ 

  


