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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО К1 

163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

П Р О Т О К О Л

№2/27.05.2015 г.

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

Днес, 27.05.2015 г., в 163 ОУ “ Черноризец Храбър” в 18:30 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 8 дут и .
Отсъстват 7 души.
Заседанието е редовно и може да започне работа.

Присъстват: Невена Трендафилова
Велислава Шурулинкова 
Катя Томова 
Мариана Минкова 
Г еорги Христов 
Татяна Микова 
Красимир Кръстев 
Катя Дойнова

Светла Златева 
Теодора Богданова

Заседанието води: г-н Георги Христов -  председател

Протоколчик: г-жа Велислава Шурулинкова -  координатор

Дневен ред:
1. Обмен и обсъждане на информация свързана с текущата работа от Управителния

съвет.
2. Избиране на нов член на Управителния съвет -  Заместник председател.
3. Обсъждане на дейността на Контролната комисия на УН и избиране на нови

представители, поради напускане на нейни членове.
4. Други -  обсъждане на въпроси и проблеми поставени от членовете на Училищното 

Настоятелство.
Обсъждане на т. 1 от дневния ред на събранието: Обмен и обсъждане на информация 

свързана с текущата работа от Управителния съвет.

Отсъстват: Тюркян Канак
Даниела Борисова 
Иван Мяшков 
Мирослава Иванова 
Олга Йорданова
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Г-н Христов взима думата: Във връзка с ремонтите на северния и централен вход, който 
осъществихме, за да имаме нормален подстъп към училището споделям своето намерение да се 
укрепят вратите и дупките по оградата и в бъдеще да заключваме училището. Това, заедно с 
осветяването на двора се включва в нашите бъдещи планове като Управителен съвет.

Не може да не споменем спечелената битка за спирането на достъпа на автомобили до 
входа на училището и поставените кашпи.

Г-жа Томова и Г-жа Микова споделят, че някой непрекъснато мести кашпите.
Г-н Христов споменава, че поема грижата кашпите да се напълнят с пръст и да се 

посадят непретенциозни растения, които хем да са красиви, хем да не изискват непрекъснати 
грижи от страна на УН и персонала на училището.

Г-н Христов: Като наши задачи в бъдеще визирам заключването на двора на училището, 
ремонт и освежаване спортната плошадка -  включващо боядисване на спортните уреди и 
освежаване на маркировката, както и да се почисти участъка в дъното на двора и да се боядиса 
като тенис корт за нуждите на клуб Ракета.

По отношение на въпроса за местенето на стаите на децата от различните класове, за да 
се поеме първи клас и той да е на втория етаж, г-н Христов споделя следното: „Не се приеха 
предложенията на родителите. Имаме от оферта за ремонт на т. нар. Нова Игротека, където да 
се поместят 5-годишните, но то се провали заради становище на РИОКОЗ, които дойдоха на 
проверка в период, в който ме нямаше. Проблемът бил, че е до лафката и се вдигал много шум, 
който щял да пречи на децата. Срещу 2000 лв щяхме да отделим 5-годишните. По-късно се 
оказа, че проблемът не бил шумът, а квадратурата на помещението не била съобразена със 
стандартите за предучилищна група. Накрая аз лично се свързах с инспекторката от РИОКОЗ и 
дори бяхме насрочили среща, но се стигна до казуса, че самата инспекторка споделя, че отказът 
е съгласуван с ръководството на училището и няма смисъл да правим такава среща.“

Г-н Христов обяснява, че УН успешно организира Зелено училище в с. Шипково, 
Троянски Балкан, като ръководители ще бъдат г-жа Дойнова, г-жа Микова и г-жа 
Трендафилова.

Друг проблем, който г-н Христов засегна бе по отношение на сигналите за некачествено 
обслужване на децата от страна на фирмата поддържаща лафката и стола и най-вече от жената, 
която обслужва лафката. Фирмата смени жената и до момента няма оплаквания от новия 
персонал. Цените, както каза г-н Христов, не са се променили, въпреки сигналите и 
обсъжданията, че са доста високи.

Г-н Христов споделя и успешно организираната за 2015 г. Лятна занималия за начален 
курс, чието хранене отново ще бъде осигурено от фирма Анастасов ЕООД с цена на закуска и 
обяд 3 лв с ДДС.

Тъй като г-жа Дойнова се присъедини малко по-късно към заседанието г-н Христов 
повтори казаното относно преместването на учениците в нови стаи, за да се посрещне първи 
клас, както и по отношение на своето учудване, че идеята на родителите се е провалила, както и 
усилията които е хвърлил г-н Христов като ръководител на Упраителния съвет в тази насока.

Г-жа Дойнова каза следното: Мисля, че постигнахме едно добре развитие на нещата. На 
5-годишните не им е мястото там. Не ми харесва идеята за тоалетна създадена в хранилището, 
нито за шума. Също така помещението е малко и не достига квадратура за обособяването на 
групата.

Г-жа Томова: На втория етаж има ли достатъчно квадратура?
Г-жа Дойнова: Да
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:ора иГ-н Христов: Ще кажа само, че бахме направили проект, който включваше 
хранилището и квадратурата беше достатьчна, а мястото хубаво, но...

Нека преминем нататък. Искам да обсъдим постъпилите идеи за ремонт от страна на 
училището. Налага се ремонт на Малкия салон по предписание на РИОКОЗ. От училището 
също така има сигнал за необходимост от ремонт коридор 4, стаи 4 и 14, поставяне на 118 нови 
осветителни тела, освежаване на администрацията.

Г-жа Дойнова: По отношение на предложените оферти инж. Милушев (от комисията на 
Столична Община) каза, че вратите са много скъпи и има някои резерви по офертата.

Г-н Христов: Г-жо Дойнова, на нас ни е необходимо да знаем с какви пари разполага 
училището, за да знаем какви пари трябва да се дадат от УН. Например за ЛЕД осветлението 
имаме оферта на стойност 1600 лв.

Г-жа Дойнова: Ако УН може да направи подмяната на осветителните тела ще е много
добре

Г-н Кръстев: Тези цени са много високи, аз имам контакти и познания в тази сфера, 
трябва да търсим оферти от производителите директно. Ще се заема с този въпрос.

Г-н Христов: Ето моите контакти, моля когато сте готов с идея да се свържете с мен!
Г-жа Дойнова: По отношение на ремонта на Малкия салон то той ще мине през 

делегирания бюджет, където ще се разходват средствата от перо „аварийни ремонти“. Също 
така ще се погрижи за част от нещата по отношение на ремонтите в коридорите и стаите. 
Налага се и ремонт на стаите на администрацията, където УН да участва.

Г-н Христов: Тогава да гласуваме дали УН да участва в подпомагане на ремонтите на 
стаите, коридора и стаите на администрацията, както и подмяната на осветлението

Г-жа Томова: Аз ще се въздържа по отношение на администрацията, тъй като ремонта 
там не е свързан конкретно с децата и техния комфорт, от който сме заинтересовани ние.

Г-жа Минкова: Не бива да забравяме стаята по Бит и техника, която бяхме решили да 
обособим.

Г-н Кръстев: Аз не съм съгласен, че ремонта на стаите на администрацията не бива да се 
подпомага от УН. Важно е за нашето училище да има лице, служителите да работят комфортно. 
Те са цял ден там. Г-жо Дойнова, какви са настилките там?

Г-жа Дойнова: Балатуми, планираме да ги заменим с ламинат!
Г-н Кръстев: Напълно съм „за“!
Г-н Христов: Нека гласуваме по следния казус: Да се направи всичко -  да видим кое ще 

се направи от училището по перата за аварийни ремонти в делегирания бюджет и кое от 
Сдружение Училищно Настоятелство.

Г-жа Дойнова: Искам да споделя, че всъщност в близко бъдеще трябва да предвидим и 
един ремонт на тръбите за топла и студена вода към коридорите Б и Е .  Когато с г-н Христов 
коментирахме тези неща решихме, че осветлението и ремонта на салона са по-належащи. Но 
ако тръбите се спукат и сме похарчили сумите от перо аварийни ремонти се притеснявам, че ще 
имаме проблем.

Г-н Христов: Гарантирам Ви, че УН няма да остави училището в един такъв авариен 
момент.

Г-жа Минкова: Може ли да вметна в този момент, че стаята по английски език на г-жа 
Чортова е в много лошо състояние и там сигурно с години не е правен ремонт. Не е ли редно 
освен за ремонти на административните стаи да се мисли и за ремонти на класни стаи, където 
нещата са в окаяно положение. Освен администрацията и класните стаи също са лице на 
училището.
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Г-жа Дойнова: Това сега не е на дневен ред, има и родители, има начини псгйруНгпера 
да се ремонтира евентуално тази стая.

Г-н Кръстев: Нека спомена, че когато човек идва да си записва детето на училище, отива 
в администрацията и ако там срещне неприятна среда и неугледна обстановка си вади извод за 
цялото училище и не си прави труда да го обикаля.

Г-жа Томова: Не винаги е така, аз се срещнах с г-жа Дойнова и не съм била отблъсната 
от стаите на администрацията, когато записвах дъщеря си.

Г-н Христов: Имате ли и други мнения и коментари?
Г-жа Микова: Паркетът в Малкия салон ще бъде ли фугиран?
Г-жа Дойнова: Ще направим всичко и фугиране!
Г-н Христов: Тогава да гласуваме ремонтите, които не могат да се поемат от сумите от 

делегирания бюджет да бъдат подпомогнати от УН!
8 за, 0 против, 0 въздържали се по отношение на ремонтите на коридорите, стаите и 

подмяната на осветлението.
6 за, 2 против, 0 въздържали се по отношение на участието на УН в ремонта на стаите на 

администрацията (против г-жа Томова и г-жа Минкова)
Предложенията за ремонти бяха приети.
Г-н Христов: Нека сега привлека вниманието Ви върху следното. Миналата година УН 

разходва парите от членски внос за ремонт на пейките на спортната площадка на училището. 
Тази година имаме идея да спонсорираме нашия клуб по Лека атлетика с ръководител г-жа 
Микова като с парите от членски внос закупим палки за щафета, хронометър, 4 чифта шпайкове 
и с останалите пари потници за нашитке малки спортисти. Това според мен е една разумна 
инвестиция, нашите деца печелят състезания и често са на състезания. Дори сега им предстои 
такова. В момента отбора разполага само с един чифт стари шпайкова, няма щафетни палки и 
използва картоните от рулата кухнеска хартия при тренировки. Предлагам сега да купим това за 
децата.

Г-жа Дойнова: Малко съм скептична за шпайковете. Как така всички деца ще сменят 
едни обувки?

Г-жа Микова: Те и сега си разменят, но има един чифт и той не стига изобщо за 
състезание. Така нашите деца отиват на състезание с маратонки.

Г-н Кръстев: Не може ли да закупим шпайкове за всички деца?
Г-жа Микова: Би било да има шест чифта, поне да е обут целия отбор. Идеята е 

шпайковете да останат за отбора и когато тези деца напуснат клуба да могат с тях да тренират 
други.

Г-жа Минкова: Аз се въздържам
Г-н Христов: Да гласуваме тогава УН да отпусне още 130 лв за още 2 чифта шпайкове.
Гласуване:
За: 1
Против: 0
Въздържали се: 1
Предложението се приема

Г-н Христов: Нека минем и на стаята по бит и техника и готварство, която искаме да 
обособим в кабинета на г-жа Радославова (стаята по изобразително изкуство). Както бе 
споменато на минало събрание старата стая по Домашен бит и техника на училището се 
намираше в корпуса, който сега е владение на колеж Ариадна. Ние успяхме да си вземем оттам 
съоръженията -  печки, консумативи и други, но се оказа че машините са много стари и ремонта
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им не е рентабилен. На едно от събранията на Управителния съвет бе предложен» да закупим 
нови уреди и нека да гласуваме това предложение сега. Това са полезни и приложими неща за 
децата, ще организираме и курс по готварство, който е полезен за тях, за развитието им и за 
техните умения и знания по отношение на много важен елемент от бита. Направил съм сметка, 
че трябва да се закупят 2 печки с по два котлона всяка по 165 лв., хладилник за 269 лв, 2 шкафа 
за продукти. Маса ще вземем -  има останала от кабинета, маса за шев и кройка, ще й поставим 
мушама и ще е удобна за ползване. Дотук имаме разход от 799 лв. Трябва да закупим и посуда -  
тигани, тенджери, бъркалки -  за сумата от 100 лв. Да гласуваме дали УН да финансира така 
предложения проект за кабинет по готварство:

Гласуване:
За: 8
Против: 0
Въздържали се: 0
Предложението е прието единодушно.

Г-н Христов: Нека предложа на Вашето внимание последния проект за гласуване, който 
имаме на дневен ред. Той е свързан с цикленето на паркетите на класните стаи. От една страна 
имаме идея да съберем заявки за циклене от повече учители и класни ръководители и така да 
вземем отстъпка и да осигурим цикленето на добра цена. Друга наша идея е ако има повече 
нуждаещи се стаи УН да закупи втора употреба машина за циклене, аз (г-н Христов) ще осигуря 
човек, който да цикли и да полага лака и класните ръководители ще разходват събрани пари 
само за материали (лакове) и труда на човека, който цикли. Таксата ще е доста по-ниска 
отколкото ако бъде извикана фирма и така класът ще спести пари и ще може да ги разходва по 
други пера.

Г-жа Дойнова: На мен ми е цел за в бъдеще да облекчим чистачките и да закупим 
машина за миене.

Г-н Христов: Или поне количка за чистачката, с хубави кофа и парцали и препарати. 
Видях, че чисти със стар мокет наведена на земята.

Г-н Кръстев: Тогава цикленето да си го поеме класа, а ние да подпомогнем чистачките е 
тяхната работа.

Г-н Христов: Тогава ако се съберат повече стаи за циклене решаваме да търси\ 
възможни изгодни оферти, а парите да се изразходват за закупуване количка за чистачките!

Гласуване:
За: 8
Против: 0
Въздържали се: 0
Г-н Христов: Искам в този момент да вмъкна, г-жо Дойнова, че чистачките бяха поел 

ангажимента да поливат насадените от нас растения по проекта Зелена София. Много от тя 
изсъхват неполивани. Бихте ли съдействали да изпълнят този ангажимент!

Г-жа Дойнова: Да! Ще се погрижа да поливат!

Обсъждане на т. 2 от дневния ред: Избиране на нов член на Управителния съвет
Заместник председател.

Г-н Христов: Както знаете нашия заместник председател г-жа Десислава Господино: 
вече не идва на събрания на Управителния съвет, нейния син завършва седми клас, а самата та
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много заета в нейната работа. Трябва да изберем нов заместник предсе; 
предложения! Г-н Кръстев, вие бихте ли могли да поемете тази длъжност?

Г-н Кръстев: Аз съм много зает в службата и няма да съм ефективна
Г-жа Томова: Според мен, тъй като г-н Кръстев сподели, че е много зает, а аз съм 

представител на Контролния съвет и ние сме единствените родители, освен Вас г-н Христов, 
нека оставим избора на заместник председател за новата учебна година като се надяваме, че с 
идването на нови ученици от първи клас ще има и нови попълнения в Сдружение Училищно 
Настоятелство.

По т.2 вземането на решение и изборът на Заместник председател на Сдружението бе 
отложено за новата учебна година

Гласуване:
За: 8
Против: 0
Въздържали се: 0
Отлагането бе прието единодушно.

Обсъждане на т. 3 от дневния ред: Обсъждане на дейността на Контролната комисия на 
УН и избиране на нови представители, поради напускане на нейни членове.

Г-н Христов: Както се вижда за контролен съвет също няма кандидати за това предлагам 
избора на нови членове също да бъде отложен за новата учебна година!

По т. 2 вземането на решение и избора на членова на Контролна комисия на 
Сдружението бе отложено за новата учебна година

За: 8
Против: 0
Въздържали се: 0

Обсъждане по т. 4 от дневния ред: Други -  обсъждане на въпроси и проблеми поставени 
от членовете на Училищното Настоятелство.

Г-жа Дойнова: От много време насам имам идеята в училище да организираме Клуб по 
българска шевица, който да не е само за деца и който ще бъде полезен за затвърждаване на 
българското самосъзнание както в децата, така и в техните родители.

Г-н Христов: Аз съм твърдо „За“ едно такова начинание. На коледния базар взе участие 
една майсторка на българска шевица с нейните произведения и аз си закупих няколко.

Г-жа Дойнова: Също така ще ви споделя много интересна идея -  беше ми представена 
една пловдивска фирма, която изработва тениски с фолклорни орнаменти. Много интересни и 
красиви са. Бихме могли да закупим за децата.

Г-н Христов: Бих искал да кажа, че на празника в Зоопарка най-силно ме впечатлиха 
децата, които се строяваха за тържественото откриване и носеха еднакви, жълти шапки. Бяха 
много красиви и тези еднакви шапки създаваха усещането за идентичност и общност! За това 
ми се иска да върна на дневен ред вече започнатия проект за въвеждането на някакъв формален 
елемент на униформа за децата, която да ги кара да се чувстват съпричастни към общността на 
училището.

Г-н Кръстев: Според мен е редно да започнем да въвеждаме униформата от новите 
първокласници и те да растат нагоре с навика да я носят.

Г-н Христов: Аз разгледах, г-жа Минкова ми предостави, стария проект за униформи, 
който преди години е разработвал училището. А както знаете ние разработихме лого, но нещата 
останаха дотам. Срещнахме и трудности с фирмата, която разработи логото.
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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Г-жа Минкова: Ние имаме проект за униформи
Г-жа Томова: Какви биха били униформите? Вратовръзки или ризи.
Г-жа Дойнова: Много красиви биха били ако имаха българска шевица по тях.
Г-жа Минкова: Според мен не може да са тениски, трябва да са ризи -  за да могат да се 

носят на официални събития.
Г-жа Шурулинкова: Защо не елечета без ръкави с лого?
Г-жа Минкова: Трябва да се направи проучване сред родителите и учениците и след това 

да решим.
Г-жа Дойнова: Съгласна съм
Г-н Христов: Нека да направим проучване сред родителите в началото на новата учебна 

година. УН например имаше идея да направи тениски за децата от клубовете по шахмат, Лека 
атлетика, тенис -  спортни тениски, които да ги правят съпричастни към училището.

Г-н Кръстев: Нека да има униформа за всички деца
Г-н Христов: Не, аз имах предвид отделно да имат тениски като принадлежност към 

дадения клуб към училището.
Г-жа Минкова: Мисля, че някъде в училище има останали тениски от проекта „Спорт за 

всички“, които учениците върнаха. Бихме могли да ги използваме!
Г-н Христов: Да ако ги намерите, би било добре да ги видим.
Г-н Христов: Набелязваме тези нови проекти и предложения и предлагам да закрием 

заседанието!

Заседанието бе закрито.

Заседанието приключи в 20:32 часа.

Протоколчик:
/В. Шурулинкова/

I
27.
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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 
163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Присъствен списък с членовете на Сдружение УН към 163.0У Черноризец Хра

Георги Христов

Даниела Спасова Борисова

Десислава Господинова

Иван Мяшков

Катя Дойнова

Катя Томова

Красимир Кръстев

Мариана Минкова

Мирослава Иванова

Невена Трендафилова

Олга Йорданова

Светла Златева

Татяна Микова

Теодора Богданова

Тюркян Канак______

М а я  Ш а я о $

Приложение към Протокол от Общо събрание 
|е-майл

дата: 27.05.2015.Г.

Велислава Шурулинкова

тво/ ви
*  'гЗ&о/Х



СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ НАСТОЯТЕЛИ 

на 27.05.2015 г.

от 18:30 в СТАЯТА НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 163.0У 
„Черноризец Храбър“ в 163.ОУ. ет. 2, срещу стълбището

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО.

ДНЕВЕН РЕД

1. Обмен и обсъждане на информация свързана с текущата работа о г Управителния съвет

2. Избиране на нов член на Управителния съвет -  Заместник председател.

3. Обсъждане на дейността на Контролната комисия на УН и избиране на нови представи ! 
поради напускане на нейни членове.

4. Други -  обсъждане на въпроси и проблеми поставени от членовете на Училищното 
Настоятелство.

гр. София, 

2
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