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П Р О Т О К О Л
от Общо събрание на членовете на Сдружение Училищно настоятелство къ;

„Черноризец Храбър“

Дата: 11.11.2015.

Дневен ред:
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Доклад за дейността и финансовия отчет на Сдружение Училищно Настоятелство 

към 163.0У от председателя на контолната комисия -  Катя Томова 

Избор на двама членове за контролната комисия

Избор на член на Управителния съвет на позиция Заместник председател 

Отчет на текущата дейност на управителния съвет. Проекти и финанси на 

сдружението -  текуща информация 

Промяна на устава по следните точки:

5.1 .Корекция на член 19, т. 3 -  да стане уууулу.шъ 163ou.org

5.2.Корекция на член 8 -  точки 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 да преминат

5.3.Корекция на член 37 -  точки 1,2,3,4,5,6,7 да преминат към член 8

5.4.Добавяне на точка 8 към член 8 - покупко-продажба на стоки и услуги

5.5.Нов член 37 -  Управителния съвет е длъжен да изготвя финансов отчет за 

всяка финансова година в срок до 30.04 на последващата година.

Предложение за 2 промени на реда за събиране на членски внос -  да се събира не 

за астрономическа, а за учебна година. Класовете да внасят членски внос, а не 

конкретния родител излъчен от даден клас.

7. Други

Събранието бе обявено в 19:00 ч., но се отложи до постигане на присъствие за кворум

1



СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 
163  ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

В 19:20 ч.:

Общо членове по списък: 20 души 

Присъстващи в 19:20: 14 души 

Присъстват:

Георги Христов Христов 

Красимир Пенев Кръстев 

Ивайло Димитров Каранешев 

Татяна Микова Микова 

Велислава Станиславова Шурулинкова 

Мариела Георгиева Вълчева 

Теодора Димитрова Богданова 

Георги Симеонов Симеонов 

Марияна Любомирова Минкова 

Петър Георгиев Василев 

Антоанета Милева Иванова 

Иван Димитров Мяшков 

Катя Томова

Невена Иванова Трендафилова

Катя Дойнова - присъства от 19:35 до 19:55 ч.

Заседанието може да започне:

Заседанието води Георги Христов -  Председател 

Протоколчик -  Велислава Шурулинкова

Преди да пристъпи към дневния ред г-н Христов приветства новите членове на 

Сдружението и ги запознава накратко с естеството на работата на Училищното 

настоятелство в 163- то ОУ , неговите комуникационни канали -  уеб сайт, фейсбук 

страница и e-mail. Обяснява основните източници на средства за УН, с които то финансира 

различни проекти в училище -  това са различните Извънкласни дейности. Пояснява, че
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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТ 
163  ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

целта на Сдружението остава Училищното настоятелство да е третата странд-в^^ " ! ^ ^  

образователния процес.

След това г-н Христов представя функциите на Зам. Председателя, който трябва да 

бъде избран на събранието, за да могат членовете да си помислят преди да излъчат 

кандидатура. Функциите на Зам. Председателя са комуникация и управление на уеб сайта, 

фейсбук страницата, развиване и проучване на нови извънкласни дейности, организиране 

и внедряване на училищна униформа и др.

След това г-н Христов предлага на членовете да се представят, тъй като има 

присъствие на нови хора, за да може заседанието да започне по Дневния ред. Всички се 

представят и казват по няколко думи за себе си.

Г-н Христов чете Дневния ред и предлага да се започне обсъждане по т. 1. 

т.1. Доклад за дейността и финансовия отчет на Сдружение Училищно

Настоятелство към 163.0У от председателя на контолната комисия -  Катя Томова 

Г-жа Катя Томова чете доклада по финансовия одит на отчета на Сдружение Училищно 

Настоятелство за 2014 г. Резултатът от одита е, според думите на г-жа Томова: „По 

мое мнение ФО представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото 

състояние на УН към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ за финансовата 2014 г., както и 

неговите финансови резултати от дейността на паричните потоци за годината“ . 

Финансовият отчет ще бъде приложен към този Протокол.

Г-н Христов предлага да се гласува доклада от финансовия отчет:

Против: 0 

Въздържали се: 0

Финансовия отчет за 2014 г. и одита по него бяха приети единодушно 

Заседанието преминава към т.2.

т. 2. Избор на двама членове за Контролната комисия.

След кратко обсъждане бяха номинирани следните двама нови членове на Контролната 

комисия -  Иван Мяшков и Антоанета Иванова.

Предложен бе за гласуване следният състав на Контролната комисия:

Катя Томова -  председател на Контролната комисия

За: 14
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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 
163  ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Иван Мяшков -  член на Контролната комисия

Антоанета Иванова -  член на Контролната комисия 

За: 14 

Против: 0 

Въздържали се: 0

В 19:35 влиза Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ г-жа Катя Дойнова, член 

на Училишното настоятелство. Г-жа Дойнова моли за прекъсване на Дневния ред, 

за да може да изложи накратко своите идеи за проекти, в които Училищното 

настоятелство може да се включи и да напусне заседанието поради ангажимент. 

Предложението й бе прието единодушно от всички 14 присъстващи членове.

Г-жа Дойнова споделя, че по повод 25-тия юбилей на 163-то Основно училище 

планира няколко дейности:

Тържествен педагогически съвет в актовата зала

Отпечатване на алманах или вестник по поводо годишнината с информация 

свързана с дейността и историята на училището

Форум -  базар по повод празника на училището, както и Коледен базар 

По повод празника г-жа Дойнова моли за съдействие Училищното 

настоятелство да организира избирането на най-добра и изгодна оферта за 

закупуване на подаръци -  чадъри с логото на 163-то ОУ за гостите на 

тържествения педагогически съвет, който ще е между 09 и 30 май 2016 г. Също 

така споделя, че има нужда и от чадъри, които да използва за украса на актовата 

зала, които алпинисти да спуснат от тавана и които също да са с логото на 

училището.

Г-жа Томова предложи да се организира и финансира от УН закупуването на 

подаръци и за учениците по повод празника, тъй като „така те ще се почувстват 

съпричастни“ като това биха могли да са химикалки, тефтерчета, календарчета с 

логото на училището. Това предложение получи всеобщо одобрение.

Г-жа Минкова вметна, че решението за чадърите, които да се спускат от тавана 

трябва да се обсъди на Педагогически съвет и след това да се представя пред 

Събранието на УН.
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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО К 
163  ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

мшитшмшшмшиишцшитииш ваиш ^

\Ч ^
Г-н Христов към г-жа Дойнова: „Каквото и да решите на Педагогиче^Й&ъад^У^

ние ще действаме активно за намиране на най-добра оферта!“

Заседанието премина към т.З

т. 3. Избор на член на Управителния съвет на позиция Заместник председател

Обсъждането за избор на Зам. Председател на УС на УН, започна с думите на г-н

Христов, че колкото по-активен е той, толкова по-добре. Г-жа Трендафилова -  член 

на УН и ст. Учител в 163-то ОУ споделя, че присъствието на г-н Христов всяка 

сряда в Приемното време на Управителния съвет много радва учителите и ги кара 

да се чувстват наистина добре, тъй като те виждат ангажираността на УН към 

тяхната работа. След кратко обсъждане за Зам. Председател бе номинирана г-жа 

Теодора Богданова.

Така Управителният съвет на УН бе гласуван в следния състав:

Георги Христов -  Председател 

Теодора Богданова -  Зам. Председател 

Велислава Шурулинкова -  Координатор 

За: 14 

Против: 0 

Въздържали се: 0

Към дейността на Зам. Председателя и управлението на комуникацията с родителите -  

фейсбук страницата, електронния адрес и сайта, г-н Мяшков коментира, че е хубаво 

да се направи следната организация -  родителите, които имат въпроси, идеи и 

питания към УН да се обръщат към представителя на класа и той да отсява и 

обединява идеите и да ги представя на Управителния съвет. Г-н Христов споделя, 

че не всички класове имат свои представители в УН. Г-н Мяшков отговаря, че това 

е идея да се подобри комуникацията, за да не постъпват към Управителния съвет 

хаотични и необмислени искания от родители. Г-н Христов споделя, че иска да 

привлече всички класове да излъчат свои представители, също така класните 

ръководители да се обръщат към УН за съдействие по повод различни идеи,
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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВС
163  ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

проекти или проблеми свързани с подобряване качеството на обучениетеа^вашиз^ 

деца. Но г-н Христов споделя, че е вярно, че понякога родителите търсят УН с 

проблем, който ги е развълнувал еднократно и инцидентно и след това загубват 

интерес към работата на настоятелството. Като пример за това даде: „Мирослава 

Иванова подаде сигнал за проблеми с пропусквателния режим, след което не се 

появи отново за да се включи в нашите усилия за облагородяване на училишната 

среда“ Г.-н Христов сподели, че „Нашата цел е родителите да са активни, както и 

нашите членове“

След това кратко отклонение заседанието премина към т.4

т.4. Отчет на текущата дейност на управителния съвет. Проекти и финанси на 

сдружението -  текуща информация

Г-н Христов чете отчета, който има следното съдържание:

„Доклад със свършената от УС на УН работа, след взетите на миналото общо събрание

• Съгласно решението на последното събрание, закупихме шпайкове, екипи, 

хронометър и щафетни палки за отбора по Лека атлетика.

• През летните месеци УН финансира ремонта на коридорите на етаж 2 в училището.

• Организира успешно за пореден път Лятна занималия в училището, като храненетона

децата бе отново в ресторант „Сиракуза“ .

• Лакирахме пейките в двора на училището, за да ги подготвим за идващия зимен

сезон. Изрязахме и почистихме двора на училището.

• Организира и подпомогна циклене и лакиране на паркета за стаите за първи клас.

• Финансира боядисването и освежаването на стаята на г-жа Петкова - 1-ви Б клас.

• Подпомогнахме организацията за 15ти септември с цел увеличване на пространството

за ученици и родители.

решения:
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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО К 
163  ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

• Организира и съдейства закупуването на учебните помагала за учениците от 1 шПГ

2ри клас на училището със 20 % отстъпка от коричната цена.

• Осъществи проверка на количеството и качеството на храната в училищния стол,

резултатите от която публикува на уеб сайта на Сдружението.

• Беше осъществена и проверка на храните предлагани в лафката, поради множество

сигнали от родители на деца, които се хранят там.

• Подпомогнахме и организирахме разчистване на мазето на училището и

разглобяването на 300 бракувани чинове, които училището предаде за вторични 

суровини.

• Беше изпратено писмо до Кмета на Район Искър, г-н Ивайло Цеков с копие до

Директора на 163-то ОУ, г-жа Катя Дойнова с доклад и снимки на констатираните 

нередности. Последва незабавна реакция и част от асортимента бе премахнат, друга 

част бе с коригирани надолу цени. УС получи официален отговор от Директора на 

163-то ОУ както и копие от договора с ЕТ „МАДИ-ВЕРА ЕЕКОВА“, които 

стопанисват лафката и стола.

• Организирахме и финансирахме ремонт в кабинета по Изобразително изкуство

• Съгластно решение на ОС направихме ателие по Приложни изкуства, където

учениците да могат да извършват различни интересни дейности. Предстои 

организиране на ателие по Еотварство за учениците на нашето училище като 

извънкласна дейност.

• Закупихме демонстрационно табло във формата на замък, което дарихме на

училището за ползване за конкурси и уведомления.

• Привлякохме Школа по български народни инструменти и китара, както и актьорско

майсторство, като интересни и полезни извънкласни дейности за нашите деца и 

начинанието скоро ще стартира.

• Към 10.11.2015 г. нямаме задължения към никого и в момента в банковата сметка на

Сдружението разполагаме с 1221.96 лева, като сред приоритетите ни е да подменим 

външното неработещо осветление с ново - ЛЕД осветление.“

Докладът бе подложен на гласуване:

За: 14
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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТ 
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Против: 0

Въздържали се: 0

По приетия доклад започва обсъждане на приоритета за подмяната на външното 

осветление на училището с LED осветление. Г-н Христов апелира настоятелите да 

се включат в откриването на най-добра от гледна точка на качество и цена оферта. 

Г-н Кръстев пое ангажимент да съдейства на Управителния съвет.

Г-жа Теодора Богданова повдигна въпроса с пътеката към училището, откъм 

източния вход. Дали не може да се направи нещо и тя да се запълни и облагороди, 

тъй като е разбита, през зимата се пълни с вода и родители, учители и деца, чиито 

път за училище преминава през нея трудно я преминават. Г-н Христов отговаря, че 

отдавна мисли и работи по този въпрос, разговарял е с Главния архитект и споделя, 

че евентуално ако много родители се включат и активно се правят постъпки и се 

пишат писма в общината Училищното настоятелство би могло да се пребори 

пътеката да се покрие с някаква по-добра настилка. Колкото до осветяването й, тъй 

като е частен имот, това засега не е възможно.

В този ред на обсъждане г-н Христов споделя, че друг приоритет на УН е бил и все 

още е преместването на Предучилищната група в отделен корпус. Той споделя за 

това как миналата учебна година оглед на инспектор от РИОКОЗ без негово знание 

и присъствие, на който оглед той би могъл да сподели проекта за облагородяване на 

коридора и помещението, което сега училището ползва за Игротека. Този проект не 

се осъществи, макар да бе съобразен със здравните изисквания, с ремонт на 

стойност 1800 лева би могло да се направи отделна тоалетна, да се сложи 

шумоизолирана врата и помещенията там, заедно с коридора да се обособят като 

корпус на Предучилищните групи. Г-жа Томова сподели, че това да се отдели и 

ограничи от шума на другите ученици е много важно за предучилщната група, тъй 

като повечето деца в предучилищна група са гарант за повече деца в първи клас. Г- 

жа Минкова подкрепи становището на г-н Христов, че проектът за преместването и 

отделянето на ПГ е бил добър, но е срешнал съпротива от ръководството и 

РИОКОЗ поради провеждането на проверката в остъствието на г-н Христов. Г-н 

Мяшков даде предложение всички подобни поводи за недоволство да се внасят в
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деловодството на училището. Г-и Христов сподели, че тъй като УН 

територията на училището за развитие на своите дейности, то е важен внимателния 

и дипломатичен подход, който да отчита мнението, нуждите и решенията и на двете 

страни и именно така, в диалога се постигат най-добрите решения. Сам споделя, че 

е рязък, тогава когато срещне липса на комуникация, както е бил случая със 

смяната на стаята на настоящия II а. Г-жа Катя Томова споделя свои впечатления от 

събитията, тъй като тя е представител на този клас -  тя изрази становище, че тогава 

поради липса на адекватна комуникация с ръководството на училището в началото 

на проблема се е наложило да се подеме кампания от родителите, за да могат те да 

останат в ремонтираната от самите тях стая.

Настоятелите решиха да преминат към следващата точка от дневния ред. 

т. 5. Промяна на устава по следните точки:

Г-н Христов изчита промените:

5.1 .Корекция на член 19, т. 3 -  да стане уууууу.цп. 163ou.org

5.6.Корекция на член 8 -  точки 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 да преминат 

към член 7 -  точки 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

5.7.Корекция на член 37 -  точки 1,2,3,4,5,6,7 да преминат към член 8

5.8.Добавяне на точка 8 към член 8 - покупко-продажба на стоки и услуги

5.9.Нов член 37 -  Управителния съвет е длъжен да изготвя финансов отчет за 

всяка финансова година в срок до 30.04 на последващата година.

Г-н Каранешев внася предложение по устава

След дискусия по темата г-н Христов и г-н Каранешев взеха решение 

Събранието да гласува промените и да ги обсъдят след това конкретно при 

изготвяне на книжното тяло на Устава.

Гласуване по промените на устава:

За: 14 

Против: 0 

Въздържали се: 0
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т. 6. Предложение за 2 промени на реда за събиране на членски вн(т

събира не за астрономическа, а за учебна година. Класовете да внасят членски 

внос, а не конкретния родител излъчен от даден клас.

Настоятелите обсъдиха специално т. 6 за реда на събиране на членски внос и и взеха 

решение членски внос в размер на 50 лв да се внася от членовете на УН за учебна година 

като срока за внасяне на членския внос става 15.11.2015 г.

Заседанието премина към следващата точка от дневния ред:

т.7. Други

Г-н Христов представя г-жа Елка Петкова -  гост на Събранието, психолог, който той е 

извикал, за да обсъди с него за евентуална консултация на децата от Пв клас. Тя се 

представя с няколко думи: „Възпитаник съм на Софийски университет "Св. Климент 

Охридски" (магистратура по психология, 1986 г.) и Медицински университет, гр. София 

(специализация "клинична психология", следдипломна квалификация, 1993 - 1997 г.) Имам 

допълнителна квалификация по фамилна и групова психотерапия, системен подход, 

Институт Антропос, Атина, Гърция. Членувам в Дружество на психолозите в България - 

регистриран психолог“

Г-н Христов: „Г-н Мяшков се свърза с мен по повод следният казус -  дете със 

Специални образователни потребности (СОП), на име Филип, който се държи сравнително 

добре в часовете, но става много агресивен в междучасията -  има инциденти с отрязана 

коса, удар с камък, сбивания с децата. Родителите искат детето да бъде преместено от 

класа. Проведохме няколко разговора и срещи с ръководството, с майката на Филип и се 

стигна до решението той да бъде доброволно преместен от нея. Аз лично разговарях с 

Филип и по време на разговора той беше спокоен и добронамерен, но след това, когато

Промяната беше подложена на гласуване:

За: 14

Против: 0 

Въздържали се: 0
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163  ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

влязох да го наблюдавам сред другите деца забелязах агресия както рт негова,

тяхна страна, включително и бележка от децата с написано на нея „Чал филип, махай се 

отука!“ с всички възможни правописни грешки. След разговорите и уговореното Филип да 

бъде отстранен от класа той отново посещава училище.“

Г-н Христов предлага да се премине направо към проблемите на Нв клас и моли г-н 

Мяшков да сподели ситуацията с останалите настоятели.

Г-н Мяшков споделя, че родителите на децата от Пв клас са твърдо решили, че не искат 

техните деца да учат заедно с Филип, тъй като се чувстват притеснени за тяхното 

физическо и психическо здраве. Той сподели своите притеснения, че атмосферата сред 

децата излиза от контрол и те самите се нуждаят от съдействието на психолог, за да могат 

да преодолеят възникналите проблеми свързани с агресивното дете.

Г-жа Петкова споделя, че директорите нямат бързи механизми, за да излязат от тази 

ситуация -  налага се да се следва хода на процедурата по наказание и изключване.

Г-н Петър Василев споделя, че според него вариантите за ускоряване на процедурата са 

три -  1. Да се потърси съдействието на психолог, който да успокои децата и Филип; 2. Да 

се потърси съдествието на „Детска педагогическа стая“ ; 3. Да се потърси съдействието на 

„Закрила на детето“ .

Г-н Мяшков се включва със следното изказване:

„На първо място трябва да се вземе решение УН да изиска официално от 

ръководството на училището да му се предоставят копия от досиетата на деца със СОП, 

които кандидатстват в нашето училище и то да прецени дали училището има капацитет и 

възможност да работи с такова дете. Ако няма условия за едно такова дете да има 

механизъм УН да оспори процедурата по приемане или поне да изкаже официално 

становище по въпроса. Също така как може в нашето училище да има деца със СОП а да 

няма психолог на щат. Няма психолог, няма педагогически съветник, макар да не ми е ясна 

разликата в длъжностната характеристика“

Г-жа Петкова -  има разлика в двете длъжностни характеристики.

Г-жа Минкова и г-жа Шурулинкова изказват мнение, че педагогическият съветник е 

по-необходим на щат в училището, тъй като в неговата длъжностна характеристика 

включва преценката за необходимостта на психолог и организирането на консултация на
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детето с различни специалнисти и институции. Г-жа Петкова спомена, че 11 с и хо л о г а шТг : ': 

могъл също да направи това. Г-жа Минкова г-жа Шурулинкова съветват УН да посъветва 

ръководството да назначи щатен педагогически съветник и психологът да е на граждански 

договор, когато има необходимост. Г-жа Петкова и г-жа Минкова споделиха, че вече няма 

ограничения в броя на учениците, за да се назначи психолог. Дискусията се измести към 

набелязване на основните действия на УН по повод Филип, неговото поведение и 

напрежението в класа.

Бе взето решение да се гласуват следните действия на УН:

1. УН да внесе писмено, официално искане при подаване на молба за записване в 163- 

то ОУ на дете със СОП, да се предоставя на Сдружението копие от документите, 

придружаващи молбата.

2. Да се изиска писмена информация колко са децата със СОП в нашето училище

3. Да се внесе писмо с искане да се назначи на щат Педагогически съветник в 163 ОУ 

и психолог на граждански договор, докато има нужда от него

4. Да се наеме от УН г-жа Елка Петкова на граждански договор, за да може 

своевременно да работи с децата от Нв клас и Филип.

Гласуване:

За: 14 

Против: 0 

Въздържали се: 0

Поради изчерпване на точките от дневния ред заседанието бе закрито в 21:55 часа.

/
/ /
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Доклад на председателя на КК към СУН към 163 ОУ „ Черноризец Храбър „

за 2014 година

До управителя на СУН към 163 ОУ „ Черноризец Храбър ..

Доклад върху финансовият отчет

Извърших одит на приложения финансов отчет на СУН към 163 ОУ „ Черноризец Храбър „ 

за 2014 година, включващ ОПР и отчета за паричният поток.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет:

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяна на този финансов 
отчет в съответствие с ъс съществуващото законодателство на РБ и за такава система за 
вътрешен контрол, каквато ръководството определи, като необходима за изготвянето на 
ФО/финансов отчет/, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се 
дължат на измама или грешка.

Отговорност на КК/ оди тора/:

Отговорността се свежда до изразяване на мнение на одитора върху този финансов отчет, 
основаващ се на извършения одит. Одита бе проведен в съответствие на изискванията на 
законодателството на РБ, бе планиран и проведен така, че аз да се убедя в разумна степен 
на сигурност доколко ФО не съдържа съществени отклонения.

По мое мнение ФО представя достоверно във всички съществени апекти финансовото 
въстояние на СУН към 163 ОУ" Черноризец Храбър" за финансовата 2014г., както и 
неговите финансови резултати от дейността на паричните потоци за годината.

Мнение:

Председател на КК............ 31.03.2015г.

/К. Томова/ гр. София


