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П Р О Т О К О Л 
 

№ 1 / 14.01.2015 г. 

 

от Общо събрание на Сдружение УН при 163 ОУ „Черноризец Храбър” 

 

        Днес, 14.01.2015 г., в 163 ОУ “ Черноризец Храбър” в 18 часа се проведе  

Общо събрание  на Сдружение УН при 163 ОУ. 

         

        Поради липса на кворум началото на заседанието се отложи за 19:00 часа. 

Редовни членове на Сдружение Училищно Настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ – 

19 души. 

        В 19 ч. присъстват 11 души. 

        Отсъстват 8  души. 

        Заседанието е редовно  и може да започне работа. 

Присъстват: Тюркян Канак 

  Олга Йорданова 

  Невена Трендафилова  

  Десислава Господинова 

  Велислава Шурулинкова  

  Катя Томова  

  Мариана Минкова 

  Георги Христов  

  Татяна Микова 

  Теодора Богданова 

  Катя Дойнова  

   

  

 Заседанието води: г-н Георги Христов – председател 

 Презентация, мултимедия и отчет на дейността – Десислава Господинова – зам. 

Председател 

 Протоколчик: г-жа Велислава Шурулинкова – координатор 

  

Дневен ред: 

 1.      Отчет за 2014 г. с презентация 

2.      Доклад за нуждите от съдействие към УН – Катя Дойнова 

3.      Планиране на приоритети за 2015 г. 

4.      Дискусии на идеи с гости 

5.      Приемане и освобождаване на членове 

 

1. Отчет за 2014 г. с презентация 
Г-н Христов представя г-жа Деси Господинова, която ще представи отчета с 

мултимедия и презентация свършената работа от Управителният Съвет и членовете 

на Сдружение Училищно Настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“.  
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Думата взима Десислава Господинова, която очертава основните теми и основни 

линии от работата на УН, които ще бъдат засегнати в нейната презентация, а 

именно: 

1. Формиране и представяне на Сдружението 

2. Отчет на дейностите, които УН е осъществило през 2014 г. 

3. Финансов отчет 

4. Успехи на Сдружението и предизвикателствата, с които се е сблъскало. 

Десислава Господинова: „Сдружение УН към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ бе пререгистрирано 

с нов устав и състав на Управителния съвет през февруари/март 2014 г. Новият екип си постави 

за основна цел Сдружението да бъде третата страна в образователния процес наравно с 

обучаемите и обучаващите. УН към 163 ОУ има три нива на управление :  

- Общо събрание, което взема генералните и окончателни решения по всички 

засягащи дейността на Сдружението въпроси, което се свиква съобразно 

нормативните изисквания периодично. 

- Управителен съвет, който регулира ежедневната работа на Сдружението – 

представен от Председател в лицето на г-н Георги Христов, зам. Председател в 

лицето на Г-жа Десислава Господинова и координатор в лицето на г-жа 

Велислава Шурулинкова 

- Контролна комисия – това е органът, който осъществява контрол над 

документацията, дейността на Управителния Съвет и финансовите потоци на 

Сдружението 

 Какво прави УН? – развиваме активна дейност, наречена „Спорт и култура“ – освен, че 

носи приходи на Училищното Настоятелство, самите деца спортуват, развиват се и 

жънат много успехи в различни сфери на активност без да се налага да пътуват далече и 

да напускат сигурната училищна среда. 

 Финансов отчет  - приложения по-долу отчет е от презентацията на Г-жа Господинова 

 
 По финансовият отчет имаше въпроси от г-жа Иванка Шалапатова, гост на събранието, 

зададе въпрос: 

 „Какво точно представлява перото „продажба на услуги“?“ 

 Отговор на г-н Христов: „ Продажбата на услуги представляват приходите от таксите за 

дейности по интереси, от които после се внасят възнагражденията на преподавателите, които 
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водят тези дейности и осигуровките им. Г-жа Шалапатова зададе неколкократни уточняващи 

въпроси относно това „какво съдържа перото продажби на услуги“ 

  След уточняване на регулацията на приходите на Сдружението г-жа Господинова 

продължава с изложение на проблемите пред които се е изправял УС на УН през 2014 г, както и 

свършената работа по разрешаването им. Тя подробно (с приложени в презентацията снимки) 

описва усилията на УС на УН и настоятелите, както и на учители и родители да облагородят 

двора на училището като представя на първо място кампанията по засаждане на овощни 

дръвчета осъществена през пролетта на 2014 г., за 23.03.2014 – първа пролет. Г-жа Господинова 

споделя с присъстващите, че това е бил един чудесен ден, който научи децата да се трудят и да 

уважават труда си. Г-жа Господинова и г-н Христов разказаха пред присъстващите на 

събранието гости и настоятели за запознаването на децата с различните видове овощни 

дръвчета, тяхната работа по изкопаване на дупките и изчистване на тревните площи, 

запознаването им с метаболизма на дърветата и техните нужди, както и запознаването им с 

монтирания през въпросния ден компостер, който (заедно с неговите обитатели – ларви, които 

спомагат торообразуването) особено много впечатли и вдъхнови присъстващите деца.  

 Друг проблем, който УС на УН преодолява и успешно решава е състоянието на пейките 

на голямото игрище, където навън играят Физическо възпитание и спорт учениците от начален 

и среден курс. Поправените от УС на УН пейки се използват от всички деца, които имат 

редовни учебни занятия на спортната площадка, също така за ученици на училището от 

полуинтернатните групи, посетители и деца, които играят в двора на училището. Г-н Христов 

споделя, че една от причините да вложи личните си усилия в бързото решаване на проблема с 

пейките е и стремежа да покаже на родители и учители, че новото училищно настоятелство 

работи ефективно и в полза на ученици, учители, родители. 

 Г-н Христов и г-жа Господинова заедно представиха осъщественият през лятната 

ваканция на 2014 г.(юли, август) ремонт на третия етаж на училището. Г-жа Дойнова сподели, 

че учиниците се чувстват много добре в ремонтираните стаи. Г-н Христов припомни на 

настоятелите взетото решение ремонта да се осъществи като се сключи договор за разсрочено 

плащане между фирмата изпълнител и Сдружение УН към 163 ОУ „Черноризец Храбър“. В 

момента УН е взело заем от частно лице, за да погаси и последните задължения по договора, 

като цялата документация е налична в офиса на УН и на сайта на Сдружението. 

 Г-н Христов  сподели, че друго много сериозно постижение на УС и на УН като цяло е 

спечеленият проект по Зелена София към Софийска Голяма Община и община Искър, с мотото 

„Зелен оазис в сърцето на Дружба 2“. По проекта в двора на 163 ОУ бяха монтирани нови пейки 

и кашпи, както и кошове за отпадъци. Относно озеленяването в училището бяха посадени 

фиданки на породисти широколистни дръвчета, спиреи и чимшири, които да обиколят розовата 

градинка пред главния вход на училище. Бе създаден импровизиран алпинеум, на който бяха 

засадени многогодишни цветя и луковици. По друг проект училището разполага със слънчев 

часовник, за който по време на подготовката на градинките по Зелена София се създаде мини 

алпинеум с чимшири, спиреа и цветя. Голямо участие в кампанията по засаждането взеха 

учители и ученици от училището, няколко татковци и майки. Г-н Христов сподели, че без 

активното участие на г-жа Трендафилова, г-жа Микова и техните ученици, както и учениците 

от ПИГ ІІ – ІІІ клас, които се включиха и активно помогнаха инициативата да се осъществи. 

 Освен всичко друго г-жа Господинова благодари от името на Училищното настоятелство 

и училището на всички дарители на УН – фирма Орешак, фондация Арника, родителите на 

учениците на г-жа Трендафилова, както и на всички настоятели, които посещават събранията и 

различните инициативи с толкова плам и желание. Освен това не на последно място 
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Управителният Съвет на УН благодари и на ръководството на 163 ОУ за съдействието и 

колегиалността. 

 След тези изказвания отчета на дейността на УН бе подложен на гласуване и бе приет 

единодушно. 

За – 11 

Против – 0 

Въздаржали се – 0 

Отчетът  бе приет 

2. Доклад за нуждите от съдействие от УН (Катя Дойнова). Предизвикателствата пред УН – 

преди г-жа Дойнова споделя г-н Георги Христов: 

Основно предизвикателство пред УН са различните програми за финансиране, които 

изискват задълбочено проучване и писане на проекти. Проблем на УН е липсата на 

достатъчно активни участници в екипите по приоритети, които да участват именно в 

проучването и съставянето на проекти и съответно осигуряването на достъп до тези 

финансирания. Друго перо приоритети са извънкласните дейности, където УН също 

има нужда от съдействие от страна на родителите, които да търсят оферти за бели, 

зелени училища и всякакви други извънкласни форми на организация и обучение, 

които да разнообразят и направят интересно и ефективно образованието на нашите 

деца. Сдружението иска да приобщи към своята работа родители, учители и дори 

общината. 

По това изказване се включи гост на Събранието – Иванка Шалапатова, майка на 

ученик от ІІа клас. Тя първо се интересува дали при формирането на Сдружението има 

някакви вътрешни актове, които освен устава да регулират дейността на УН. Получава 

отговор, че дейността на УН се регурила само от Устава. Г-жа Шалапатова предложи 

годишната програма за 2015 г. да бъде в няколко насоки като една от линиите да е 

приоритетно участие на родителите в училищния живот. Тя предложи чрез 

Сдружението да се активизират каналите за комуникация с родителите, за да се стигне 

директно до тях и така да се постигне сплотен екип от отдадени и активни родители и 

съответно активни деца. За това г-жа Шалапатова предлага приоритет да е работата с 

родители и отваряне и разширяване на каналите за комуникация с тях. По въпроса се 

осъществи дебат между г-жа Шалапатова, г-н Христов и г-жа Господинова за това как 

би могла да се стимулира участието на родителите и също тяхната дарителска култура 

и постъпленията от дарения в  касата на УН. Г-жа Шалапатова предложи в 

приоритетите да се предвиди организирането на дарителска кампания и акция за 

събиране на средства. Г-н Христов сподели, че заедно с ръководството на училището за 

УН са събрани 530 лв на Коледния базар, които са предвидени за ремонт на външните 

входове на училището. Той също така спомена, че г-жа Дойнова винаги качва 

информация свързана със Сдружението и на сайта на 163 ОУ. Г-жа Шалапатова 

предложи Сдружение УН да се включи в онлайн мрежи на НПО, за да добие опит и да 

има достъп до информация.  

Г-жа Дойнова се включва в дискусията и споменава, че самите дарителски акции не 

представляват събиране на пари в брой а различни форми, в които родителите да 

даряват и съответно учениците да извършват някаква трудова и образователна дейност 

или изкуство и винаги по някакъв повод. „Например всяка година имаме дарителски 

кампании за нашите деца със Специални Образователни Потребности (СОП) Цеци и 

Ведричков. Родителите не могат просто да дойдат и да донесат пари, те идват по повод 

и даряват за някаква кауза. 
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Г-жа Шалапатова: Културата на дарителство в България е ниска и за това наша амбиция 

би трябвало да бъде тя да стане осъзната като ангажирана активност спрямо деца и 

общност.  Набирателните акции трябва да са скромни съобразно вашите възможности 

като настоятелство. Например моята фондация (на г-жа Шалапатова) подпомага деца 

със СОП. Т.е. Трябва да имаме предвид, че самото търсене на дарители също е 

подпомагане на Сдружението и училището от страна на родителите. Така, че 

фондонабирателната акция не е само вадене на пари от джоба. Тя е също набиране на 

доброволци с идеи и труд. 

Г-жа Трендафилова: За децата има голям възпитателен ефект, ако се организира екип 

по доброволчество. 

Г-н Христов: Всяка сряда се стремим да сме в приемното време в офиса и сме отворени 

за идеи и дискусии с желаещи родители, учители и ученици. 

Г-жа Шалапатова: Да се мобилизират родителите трябва да имате и атрактивна 

конкретна цел, за да се съберат средства и да се провокира интерес. 

Г-жа Катя Томова: Може би трябва време родителите да свикнат с новия начин на 

работа на Сдружението. 

Г-жа Трендафилова: За мен е много важно, относно извънкласните дейности да се 

организира или по-скоро възвърне традицията за посещения на културни мероприятия 

(театър, изложби, кино, опера, балет, концерти) извън училище заедно с родители и 

ученици, което е особено плодотворно за развитието на връзката родител-ученик-

учител-социум, както и за усъвършенстването и окулторяването на нашите ученици. 

Г-н Христов: Като обобщение можем да очертаем следните приоритети: 1. Да наберем 

активни родители и да осъществим комуникацията с тях… 

Г-жа Шалапатова се намесва: Важно е да се събере и поднесе първо информация и 

после да се осъшестви комуникация и активна връзка. 

Г-жа Господинова – Прави сте, че всъщност ние трябва да възпитаме нова култура и у 

родители и ученици.Като училище и Настоятелство ние сме център на общността и 

трябва да се ангажираме с това да стимулираме активността на хората. 

Г-жа Шалапатова: Участието на родителите е първа стъпка, а втората стъпка е 

ангажирането и включването на учениците. 

Г-жа Дойнова – При спечелване на проекти ние включваме родителите, също така за 

конкурси ги викаме за съдействие, а също така се свързваме с общността. Например 

заради конкурса „Бог е любов“ ще извикаме свещеник, който да разясни някои 

религиозни понятия на децата заявили желание за участие. Така можем да включваме 

родители, които имат различни умения, професия и интереси в различни конкурси и 

подготовката на учениците. 

Г-жа Трендафилова: Би било хубаво да се финансират и организират Зелени училища 

през лятото. 

Г-жа Дойнова: Да, ще направим едно лятно училище! 

Г-жа Шалапатова: Може ли да разбера какви проекти планирате за тази година? 

Г-н Христов: Не сме имали годишни планове за кандидатстване по конкретни проекти, 

тъй като те се случват, когато излезе грантът или се обяви програмата, освен това за нас 

е важно да привлечем родители, които да съдестват при изготвянето на проектите и 

проучването за различни проекти. 

Благодарим и сме много доволни от помощта на г-жа Трендафилова и г-жа Дойнова, г-

жа Микова и г-жа Минкова за тяхната активна подкрепа в нашата работа през 

изминалата година. Сега ще дам думата на г-жа Дойнова, за да може тя най-после да 
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сподели приоритети на 163 ОУ и онези точки, по които УН би могло да съдейства да се 

откроят. 

 

Г-жа Дойнова: 1. На първо място е санирането и повишаването на енергийната 

ефективност на сградата на училището. Това е основния проблем и той не е по силите 

на бюджета на 163 ОУ. Проблемът е в двата атриума и комините, които заедно с 

лошата дограма и големите коридори водят до голям разход на топлина и съответно 

изстудяване на помещенията. В източните и южните стаи нещата са добре но в 

северните стаи става студено през зимата… 

Г-жа Шалапатова: Не знам дали знаете, но районният кмет осъществява безплатно 

обследване на енергийната ефективност на сградите на училищата! 

Г-жа Дойнова: Такова обследване е направено през 2009 и след това наново през 2011 г. 

2. Друг наш приоритет е ремонта и оптимизирането на външното осветление на 

сградата на училището. Има налично осветление, т.е. то е захранено, но осветителните 

тела не са енергоикономични и правят голям разход на ток за училището, което води до 

тяхната неизползваемост. За това училището се нуждае то ремонт на тези осветителни 

съоръжения със светодиодни, енергоспестяващи осветителни тела по модерна 

технология, която да ни позволи да осветим училището, което е много важно за  

сигурността на нашите ученици и на персонала на училището. 3. За училището е важно 

и разрешаването на проблема с пропусквателния режим в училище като амбиция на 

ръководството е да се организира монтажа на домофонна система свързана с всяка 

класна стая, за да могат родителите да се свързват отдолу с учителите и да извикват 

своите деца. Това е особено важно за децата, които са на целодневен режим и следобяд 

родителите ги взимат от училище в  различно време. 

Г-н Христов: Ако всички са съгласни така изложените приоритети да залегнат в 

основата на предстоящата работа на УН моля да гласуват: 

Гласували: 11 

За: 11 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

 

 

3. Обобщение и планиране на приоритети за работата на УН през 2015/2016 г.  

3.1. Първи приоритет пред УН са ремонтите на вход 1 и 2, за които отговарят г-жа 

Оля Маринова и г-жа Мариана Минкова – екип по ремонтите. 

3.2. Важен приоритет е изборът на знак на училището, като униформа независимо под 

каква форма ще е той – шапка, елече, значка, тениска или друга форма на 

отличителен белег на училището. 

3.3. Търсене на финансиране за монтажа на домофонната система 

3.4. Търсене на финансиране и подмяна на външното осветление на училището 

3.5. Сениране на сградата от външната страна 

3.6. Увеличаване на различните извънкласни дейности 

3.7. Развитие на предучилищната дейност 

3.8. Анализ и търсене на решение за задържане на учениците в нашето училище след 

4-ти клас. С г-жа Трендафилова многократно сме обсъждали този проблем. 

3.9. УН да е винаги третата страна в образователния процес, колкото и трудно да се 

оказва това понякога. 
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Ако всички са съгласни с дотук изложеното планиране на приоритети за новата 

календарна година, моля гласувайте, като тук отварям скоба, че УН непрекъснато се 

отзовава на сигнали на учители, родители и ученици относно текущи проблеми. 

 

За: 11 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Планираните приоритети за годината бяха приети единодушно. 

4. Дискусии на идеи с гости 

Г-жа Минкова: Имам предложение да се включат родителите в проблема за достъпа им до 

училище и самото Училищно Настоятелство да съдейства за решението на проблема. По 

този въпрос се включва г-жа Шалапатова. Г-н Христов предлага на родителската среща да 

се засегнат тези въпроси. 

Също така след ремонта отвън да се сменят лампите. Г-жа Дойнова споделя, че й се иска 

освен това да се заключи училището, като г-н Христов споменава, че е добре да се 

заключват различните входове един по един, стъпка по стъпка а не на веднъж, за свикват 

постепенно редовните посетители на училището с ограниченията в достъпа. 

Г-жа Дойнова споделя, че има идеи за различни извъкласни дейности, в които освен да се 

обучават учениците могат да се включат и родителите като например курс по шев и 

бродерия, курсове по готварство и печиво и т.н. Самата тя би могла да съдейства в 

създаването на работилница, в която да се изработват български шевици и национални 

носии. 

Г-жа Минкова споделя, че училището има голяма нужда от кабинет по труд и техника . 

Подема се дискусия относно кабинета и г-н Христов поема ангажимента да проучи въпроса 

и да провери дали е възможно училището да има достъп до съоръженията които са в 

корпуса даден под наем на колеж Ариадна. 

5. По точка пет – приемане на нови членове и освобождаване на стари нямаше гласуване, 

тъй като нямаше заявления за одобрение. 

Заседанието приключи в 20:05 часа. 

 

 

Протоколчик:                                                                     Председател:  

               /В. Шурулинкова/                                                                                     /Г. Христов/     

 

София 

14.01.2015г. 
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