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Д О К Л А Д 
за дейността на УС на УН към 163 ОУ 

за периода 2014 – 2017 година 
 
 
 

  Уважаеми родители, учители, настоятели, 
 
 Докладът, който стои пред вас, има за цел да ви запознае с дейността на Управителния 
съвет на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ през тригодишния 
му мандат в периода 2014 – 2017 година. 

Настоящия управителен съвет е регистриран на 31.03.2014 в СГСг., а Сдружението е 
регистрирано с решение на Софийски градски съд  
№ 7975/2001. Съставът на УС тогава включва господин Георги Христов, като Председател, госпожа 
Десислава Господинова, като Зам. Председател, госпожа Велислава Шурулинкова, като 
Координатор. Понастоящем Зам. Председател е госпожа Теодора Богданова, а Координатор е 
господин Светлин Спасов. Председател на Контролната комисия е Катя Томова. 

 

Програма за дейността на Сдружение Настоятелство 
към 163 ОУ Черноризец Храбър 2014-2017 

 
I. Основна цел: Настоятелството да бъде третата страна в образователния процес. 
 
II. Задачи за постигането й: 
1. Прозрачност на дейността на сдружението чрез активна поддръжка на уеб сайта на Училищното 
настоятелство. 
2. Повишаване на годишния членски внос на 50 лева 
3. Активно участие в програми съвместно с ръководството на училището 
4. Развитие на предучилищната дейност, като мост за привличане на повече ученици за 1 клас 
5. Въвеждане на емблема или облекло за всички ученици с цел приобщаване на децата към 
училището. 
6. Увеличаване на извънкласните дейности – но не като самоцел – а като цел за задържане на 
учениците целодневно в училище и развитие на заложбите и интелекта на всички деца 
7. Увеличаване на спортните дейности за децата и насърчаване на здравословното хранене 
8. Поддръжка на материалната база на училището. 

 
 
Резюме на 2014 година 
 

Още със започване на работата си през 2014 г., УС на УН към 163 ОУ се опитва да спечели 
доверието на учителите, родителите и учениците и да им докаже, че с добри намерения и 
достатъчно усилия могат да се постигнат отлични резултати. 

През тази година са организирани „екипи по приоритети“, чиято цел е да развиват 
дейността на УН в различни направления: извънкласни дейности, поддръжка на двора и ремонти в 
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училището, участие в проекти и програми, реклама и популяризиране дейността на УН. В резултат 
на тази организация, както и на общите усилия на УС и настоятелите, са постигнати следните 
резултати: 

 Беше изграден уеб сайт на УН и фейсбук страница за по-голяма прозрачност. 

 Организирани са извънкласни дейности, с които да бъде уплътнено времето, което 
прекарват учениците в училището: лека атлетика, тенис на корт, пиано, тай чи, 
шахмат, народни танци. 

 Създадена е овощна градина в двора на училището, като за целта са посадени 10 
сортови дръвчета, а дворът е почистен и освежен. Инициативата става възможна с 
помощта на дарение от фондация „Арника“, а идеята е реализирана от ученици и 
техните родители. 

 Направен е ремонт на пейките и спортната площадка в училищния двор. Ремонтът 
е на стойност 1196,87 лв. и е финансиран с членския внос на настоятелите, като 
изпълнението е на фирма КСЕНИЯ ЕООД. 

 Организирана е лятна занималня за учениците от начален етап на обучение, като за 
тях е осигурен допълнителен комфорт – хранене в ресторант „Сиракуза“ със 
здравословно и разнообразно меню. 

 Осъществен е ремонт на четири класни стаи и коридора на третия етаж в 
училището, което позволява новата учебна година да започне в уютна за учениците 
и учителите среда. Ремонтът е на стойност 8002,47 лв. и е финансиран с приходи от 
извънкласните дейности. Изпълнението е на фирма ВАЛСТРОЙ ГРУП ЕООД. 

 УН взема участие в програма „Зелена София“ на Столична община със своя проект 
„Зелен оазис в сърцето на Дружба 2“, който печели финансиране. По проекта за 
двора на училището са закупени нови пейки, кашпи, кошчета за отпадъци, 
многогодишни растения, дървета и храсти. Засаждането на растенията е 
осъществено от доброволци: учители, родители и ученици. 

 
Резюме на 2015 година 
 

През 2015 г. УН продължава дейността си по всички направления от предходната година, 
като в същото време започва все повече да се утвърждава като страна, която представлява 
интересите на родителите и учителите пред училището: членовете на УС участват активно в 
родителски срещи, педагогически съвети, по различни поводи се провеждат срещи с Кмета на 
район „Искър“, както и с представители на общината. 

Постигнатото през тази година може да се обобщи така: 

 Ремонтирани са стълбите към главния и северния вход. Ремонтът е на стойност 
1789,03 лв. и е извършен от фирма ВАЛСТРОЙ ГРУП ЕООД. 

 Закупени са шпайкове, екипи, хронометър и щафетни палки за отбора по лека 
атлетика. 

 За поредна година е организирана успешно лятна занималня за учениците от 
начален етап на обучение, като храненето на децата отново е в ресторант 
„Сиракуза“. 

 През летните месеци е финансиран ремонт на коридорите на втори етаж в 
училището. Ремонтът е на обща стойност от 3351,49 лв. и е възложен на ЕТ ДАБО – 
ДАНАИЛ ТАКОВ. 
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 Организирано е циклене и лакиране на паркета в класните стаи на бъдещите 
първокласници, а стените в стаята на госпожа Марияна Петкова са боядисани. 
Финансирането е със средства на УН на обща стойност 2026,27 лв., а изпълнението 
е на фирма ДАНИ ЕКОТРЕЙД ЕООД. 

 Проведена е кампания за закупуването на учебни помагала за учениците от I и II 
клас. Кампанията е успешна – помагалата са закупени с 20% отстъпка от коричната 
цена и за улеснение са доставени до училището. 

 Организирано е почистване на мазето на училището, в резултат на което 300 
бракувани чина са разглобени и предадени за вторични суровини. 

 Направен е ремонт на кабинета по изобразително изкуство на госпожа Емилия 
Радославова. 

 Закупено е демонстрационно табло във формата на замък, което е дарено на 
училището за ползване за конкурси и уведомления. 

 Лакирани са пейките в двора на училището, за да се подготвят за идващия зимен 
сезон. 

 Създадено е ателие по готварство, което допълва вече съществуващите 
извънкласни дейности. 

 Привлечена е школата „Арт Мастърс Бенд“, която предлага на учениците изучаване 
на български народни инструменти, китара, както и занимания с актьорско 
майсторство. 

 Организирана е демонстрация в кабинета по готварство – настоятели и ученици 
приготвят заедно сладкиши за коледния базар.  

 Осъществена е проверка на вида, количеството и качеството на предлаганата в 
училищния стол храна. 

 УС на УН се включва активно в разрешаването на конфликт, възникнал във II „в“ 
клас. На Общо събрание е взето решение за временно назначаване на психолог, 
който да работи с деца и родители. Изпратени са официални писма до Директора 
на училището във връзка с постоянно назначаване на психолог или педагогически 
съветник. 

 След подадени сигнали от страна на родителите е направена проверка на храните, 
продавани в бюфета на училището. Установени са редица нередности, за които с 
официални писма са уведомени Директора на училището и Кмета на район 
„Искър“. В резултат част от храните и напитките в бюфета са изтеглени, а цените на 
други храни и напитки са понижени. 
 

Резюме на 2016 година и началото на 2017 година 
 
 Последната година от мандата на настоящия УС е белязана със значителни промени. 
Спирането на извънкласните дейности по искане на Директора дава възможност да бъде изместен 
фокусът на работа – УН влиза в ролята на орган, оказващ контрол: проведени са множество срещи 
с ръководството на училището, изпратени са официални писма, свързани с достъпа на родители до 
сградата на училището, наемане на психолог, нередности в училищния бюфет, работното време на 
медицинската сестра и други наболели проблеми; организирани са работни срещи с Комисията по 
даренията в училище, както и срещи с учители във връзка със средата в училището. 
 През тази година УН успява да постигне следното: 
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 Подменени са 93 броя осветителни тела в актовата зала на училището. 
Финансирането е на стойност 697,50 лв. и изпълнението е на фирма 
ДИГИТАЛМЕДИЯ ЕООД. 

 Поставен е транспарант по случай 25-годишния юбилей на училището. 

 Сменено е външното осветление на училището – монтирани са 13 икономични LED 
улични осветители, които се включват и изключват автоматично. Финансирането е в 
размер на 2311,68 лв., а изпълнението на задачата е възложено на фирма ДЕНИМА 
ЕЛ ООД. 

 За трета поредна година УН организира лятна занималня за учениците в начален 
етап на обучение. Интересът към занималнята е изключително голям, като броят на 
записаните деца надхвърля 30. Храненето отново е в ресторант „Сиракуза“. За 
първи път през тази година за децата, посещаващи лятната занималня, са 
организирани уроци по плуване, които се провеждат на открития басейн на хотел 
„Монтесито“ в близост до училището. 

 През летните месеци УН организира и финансира ремонтите на общо 11 класни 
стаи в училището, измежду които 4 основни и 7 освежителни ремонта. Освен 
класни стаи е ремонтиран и логопедичният кабинет. Изграден е и нов кабинет по 
извънкласни дейности. В добавка е финансирано изграждането на система за 
видео наблюдение на входа на училището, а на двора е монтирана стойка за 
велосипеди. Общата стойност на всички ремонтни дейности и направени 
подобрения възлиза на 11400,91 лв., а изпълнението е възложено на фирмите 
ВАМАР БИЛД ЕООД, ДЕНИМА ЕЛ ООД, ДАНИ ЕКОТРЕЙД и ДИГИТАЛМЕДИЯ ЕООД. 

 През месец август УН получава дарение от 6 компютърни конфигурации от фирма 
ЛР ХЕЛТ ЕНД БЮТИ СИСТЪМС ЕООД, които на свой ред дарява на училището с цел 
да подобри материалната база в кабинета по информационни технологии. 

 По настояване на УН, считано от началото на учебната 2016 – 2017 година, 
Директорът на училището издава заповед за заключване на училищния двор в 
неучебно време. 

 За поредна година е организирано закупуването на учебни помагала, като този път 
в кампанията се включват и родителите на ученици от прогимназиален етап на 
обучение. Обхванати са почти всички класове и ученици в училището. И през тази 
година помагалата са закупени с 20% отстъпка от коричната цена и са доставени до 
училището. 

 В резултат на продължителна кореспонденция с Директора на училището е 
променено работното време на медицинската сестра с оглед на това да бъдат 
обхванати по-добре децата, оставащи на занималня в следобедните часове. 

 През декември 2016 чрез дарение от издателство Просвета беше закупен и дарен 
лаптоп за нуждите на училището. 

 Поради лошите метеорологични условия в началото на месец януари 2017 година 
УН, с цел да се осигури нормален учебен процес, УН закупува и дарява 10 
вентилаторни печки за нуждите на училището. 

 Всеки срок УС на УН изготвя доклади за храненето в стола на училището. 
 

От Управителния съвет 
02.02.2017 


