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ПРОТОКОЛ
()Гнцо събрание на УН към 163 ОУ

от 24.04.2019 г.

днес. г, се проведе Общо събран не на Сдрупкс•ние Училтцно

нас лоялелс•гво към ()У

( ) т очак ва н нл•е 2 л с•ьбран нел•о н рис-ьс•гвлха:

Бои ко ('.л•оянов, роди•гел де•ге ол I кл ос

Ваня Димова- [.;огданова, роди•гел на лете от I клас

Васка l'JlYlll кова, родил•ел на дел•е от „Л“ клас

Виолета родител на дете клас

1'еорги Христов. родител на деца от и V клас

Д нана Игнатова, родител на лете от К

Е в ген Лазарова, родил•ел на де да (УГ I ..Б” клас

liM ил ия Крумова, родител на деца IV и VI „6” клас

Кл•герина роди•гел на деца от П „В“ и V „В“ клас

Марияна Минко ва, уч ител

Милена Владисллвовл. I „Б“ клас

М иросллва Иванова, родител на дете от VI клас

I Ie вена Тренда4)ило ва, уч ил•е л

Светл и Спасо в. уч н•гел

Тл•гя на Ми кова. учител

'1'еолорл родн•гел ол• Ill клас

На с•ьбран И(УГО ка•го присл.сл•влха госпожа Катя Дойнова. Дире ктор на

I (3.3 ()У Храбл,р” и госпожа Лилия л•одорова, роди•гел на лете (УГ I клас,

Заседанието на бе редовно и започна в 18:30 часа. като бе

водено ол• господин Георги Христов, Председа•гел на УС на УН к•ьм 163 ()У. и

протоколирано от господин Светлин Спасов, Координа•гор на УС на УН к•ьм 163 ()У.

Отчет на поставени на ОС на 23. I 1 В г.

(1)ннансов отчет за 2018 г.

Доклад на Ко. ггролната комисия за финансовия отчет за 201 В г.

4. Приоритетни ремонтн през лятото на 2019 - списък на нуждите:

[I окупкл на оборудване мл•герпл.'!)' ла стаята по приложни изкуства

Ком п н•тьрнл •гехннка мл коънпо•т-ьрен кл(Јп.ет NO З - Коънпо•п.рно моделиране

Покупка на нова тенис колело Ц»нзку.лтурнпя салон

Ремон•г пл lleii н преуктро"ство на греди зл набиране в учи:ппцнпя двор

Покупка на мал•ерпллп ла тол.летнн (хартия. течен сапун, ароматпзааори)



000149

El ı M E ıvı M ı O ı 1

7.

8.

il 
(II p ıvımıçeıı).

j101ÇJlü1X1îV ııa 
110 11 

3A: 16

1 63 oy „ U IEPI IOPV13Ell XPAB'I)P'

110

'0 1 2020

II poga ()PIC'I' ııocuıııeıın OC 1 B V

['OCIIOAHII XPHCTOB C

H'l•e:

II POT" B: O

CE: O

2 - 2018 r.

XPIICI'O[I II potl 2018 (IIPIIJIO)KCII), VI

cnpilBKi1 IIAII ((71,1110 YII - 21.() 1.2019 r. Y El

2018 r. e rııacyııaııe, e rıpvıen•

HO OT

3A: 16
II POTHB: O

B'I,'3A'bP7KAJlH CE: O

'I'mı ısa 3 - ııa 

llpejıceııaı•ejı 

no npenııaı:nıaııeıııuı
- ne ce 

'la KK 
e,'1H110jıyııı 110

3/1: 16

11 POT" B: O

OT'ICT 18 r.

KIÇ, II potl ııa KK .a;ı

110JIM OC

11 ıı;ı

ııcoıııwı 21) 1 8 v. e ['Jiaıcyııaıııc, KâiTO e

B'I,3/1'b I')KAJIH CE: O



2
耋印 ・COの月を

CJ(PY)KI•,'III'IE ⅢノⅢ日Ⅲ () IIA(,'T()YI"I'EJICTBO K'bM

163 ()Y (IEPll()PH3EllXPAB'bP"

リ4 一日l) (1)日1でT日日いいMい日T (ヨヨルCOTO 20い)に

「い口1K)ハ日日Xいいイ川いハリ引ロ、いい.、い! 0川に日ハ 日Mい(℃  Ⅱ 0ハ引リ)、ロ第日 日中OPM Ⅱ日月3

日y末/い口で yリハヨい日いロ・い Ⅱ日朝eコ材ヨル月い いp日いp日い1%し・ い) 日いハCK 3い川

いは・いハいいi)いMヨ、いい「、1日ヨいハ い朝ヨいいハl)、ヨ1い
1. いX日いヨい「い日い 日pい/いリ)いいヨリい(ヨ第い日ヨい) C Ⅲ )水日ハ いC月il ヨ

M.リ)日日い引 い日Cロ・日日(コl)VMC'll'l•ji. (:い日丁い/い6 (リ新旧ロ、Y'リeい日Ⅱ日1で.い pa日
ICO(.'Tい い日に「PYM (リロ第Tいい 日編ロ、日いK、い日日日日e ハ日日ロ、( !日い 日Cll 日M Ka.

「いC日い川3 M日 日(月い( !日引・OTリ日月a Cい日にしK C日に06、()ハ日Mトロで日日C1・PYMCIITH日

Mい月い6 ・a'I'3 KY日い日日.

2. Bい ) 3 ()Y日トい日いいOXいハ日M ()に「じ b]メいⅢに日3・リ) (コ第K ⅲ5日日01・日い
目日4 )いは 日い日日い でX日い月(月・い日. OCIIOIIJKI l)日リ日日0 日 いIl日日1・y リ06C日

日にハMC'•rーKいト日ⅱい・ロ、l)日いMいハい月日p 日0. ce日リ 3u3 日 一いIV Kノ旧C.

3. 日yハaい1・06 いいyハ日 e 3ヨ中日3K}'引1ツl)日日月ca月0日B ・bll

明) 1ロIGi CTい10. Mロ)ロl'リい一日・ 0B CC 0い6・(l)日aノいハ日・ () p / )日日ona.

4. 日いいハい 日ハ 61 ・ハ・い M ( )川口リ) a日日に ⅱ K日1でB ハⅢ) p yリ日去日01 ・0

日pいC'に「•r いい :い( 円日a月. IGiTO日0リe 0 3いICYじ日日日()ハロ)TIlい日ノい) lie日日
トロでp日a月. C Kい日'l'いⅢい・日 e ⅱ K日1で. 3・ロ川ヨ(コリ世ⅱ C・ロい
ト: Mい.第川 . はい6・日い、•r いい日p (ソいコ・Ⅲ川日( ⅡコヨⅢ日引い・「い日卩に/い0水0日ⅱ e日日

い)い日いハいい( :い•rヨい日( ⅲヨCいハ 日pいい(:1・日 e日 :い日 36いpa日い.

5. 日yリい日日リいロ、いヨで・いい月い日いいyリ日引いいい・いノはいに獗ロ・(コ日い円)日日引 第い引ル
「いに日いハ日日XP 日(・•rいe いヨyリい引3日'101Ki OT日pいIl (!ハい日日日 ('TOKノいC日いは日1で

6引いは・いCい1いル日↓ 、い「ル第日日り) 3日日OT YIl KYI)C no .. Ⅱい(ソいリ)日いト円にロ・Bい日

月引い日い月いリいMいす日い、コ・

「(ルnいハ日(I)I'CCOII 日l)い/ (Jい「/ い( ℃  () 6にトハ月T日い ハむ日日1℃ 日日いp目1℃  1・日B 日)K日0 0

ce日36 POT日いハ、いハ月Ⅲ日いeい . 3い ) 'l'OIlae いC引(!ハ日ロ リいれいMall/ い'I'a日 ac•l・いⅡ日月
YC.

「い口れ)ホ靆、 ロでl)い日a (: TO月日い日 日1引IGiKliH 6HXa 6日月日日 l)日XOハ日1で( )1・第ルロにロ・a

ヨⅢいいta月日ル「いCいハ日日い ロ・いIl 01Tいリ)ル0 日0 M())Keノい 心日 0

明員 Ⅵ)ハ日い口)靆日日日0 日トい月いいKい月い2000 ノⅢ .い第 ・ロ水.

「いCOO冰E Ⅲで日日Sl月 33日J)いい (1)・い収3 n日いM Ⅲ4日(!. リ0日 a日・CK・b 0 6日6 日引0

日引・pa )Kハa日いTい日日 いIl日月K いト日い0・ロ, J) (!日K36 日e ・にド() C 0ハ日日XP 日に「011 ce 06P・取 a KM"

只日pe にい) p () ⅱ日()日C (月Ⅲ OC日()中 日日a日C日pa 日 日OT yq日ノはれ収01・0.

ーいCllいa Jloiillona o•r「い編リ)川リい日Ma日日Ⅱ日()日a月日a nporpat•ta 3a中日日 C日pa日0
K () M日Ⅲ・ロ) 日日Kao 日日いT日. 日い・ ()中日日3日ロリ)日い6 ・bノ世日 aリ3月01・()

C.第リいいいい日yい6日ロリいい乢すい川・い円い・リⅱⅱい/い1 コK・ハK諏5日( ・1:
ーい(ヨ) ホ( :ヨ-い日日いハヨp いノいいいロ ・い・しいリいロ・(:いハ(コ・3 日 (中リe'I'a

3いyリ0日日ハ日Tい日 い広ロ気y リい6日い リいいい. 3.日Ⅱい'l'い日 ・日川日い日・以 )ハ日日a 0

日M日第けいaい 水日いい.い 日只日引日( いハ いじ・ロ円日いハ いMい(では日いem明)い
2 (日8ロ)ハⅢい.

日Pい/いい ・b /いい'I'い い: l) Kハa日e日計
ドOC日いれ日日編 リいIl 11'1・Ill)()C 日 l)いK1・(当)ハ 0日いいna : 日pい0に「月いce



(„'/lPY}kE'l Ш Е уч ИЛ 10 НЛС'ГОЯ'ГЕЛС'ГВО КЪ

1 63 ОУ „ч ЕШ ЮРИЗЕЦ ХРАБЪР“

(Ри нансиране на ком п кабинети"! Д Дойнова

о л товаря, че л ова е национална проч»ама, по коя•го може да се кандидатства всяка

! олива кандидалсгвлл и сме н рез н ас•гоя уч ебна година, но не сме били

одобрени. Il(e кандиласл ваме и през следвапща•га учебна 1 Дирек•гор Дойнова

внимание, че стая•га, коят() щем е набеляза на за •грети ком н ю•гьрен

кабине•г не може да нобере [1 ллнуван илд• 20 ком и ле зала ват вя, н рос

към Ди рекл•ор Дои нова: за к а•го брой са планирани 2() ко м юл•ьра? Диреклор

Дойнова олтоваря, че причина•га е в кабинет•а да може ла влиза цял клас. [оснодин

предлага да се закупя•г по-малк() комтпо•гри. '1'ака няма да може да влиза цял

клас, но ще спестим средства за други ремонти.

госпожа Милена Владиславова предлага да организираме кампания за

дарение на шевна маншназа кабине•га по 'IT1 на госпожа Радослава Мари нова, като по

този начин, ако тази кампания бъде успечнна, (це снесл•им средства. ['оспожа

Лазарова допл,лва, че •гака можем да НОСА“ЬПИМ и ол•носно необходими

инструмен•ги за кабине•га по ТИ. Господин Хрис•гов казва, че не е удачн(), .занџјто

•грябва да бъдат еднакви за всички ученици, с по-леко тегло, •г.н.

Хрислов се обр•ьща к•ьм госпожа Микова, кало я н ита, кое според нея

е най-необходимо за физкуллурния салон. Госпожа Микова казва, че има нужда от

повече •геннс маси, зандо•го спортът се практикува в училището и учениците вече

имат успехи. Роспожа [Заска Глушкова подкрепя идея•га - според нея най-добре

е да се закупят тенис маси,

Госпожа Глуш кова споделя, че според нея е добре деца•гл да се обучава•г

на „занаяти”, а не на „•гехнологии и предприемачесгво” л•рябва да новече с

ръцете си. Господин Хрис•ннз е (.н ьгласен, кало лава примери с оборудване на кабинел•

по

(Угносно закупуването на сан н•гарн н принадалежнос•ги за •гоале•гн и•ге на

ученици•ге уч ил•ели еполеля•г, че идеял•а не е добра, защо•го учен иците

биха злоупот•ребявали с употребата на тоалетна хартия, течен сапун и т.н. Госпожа
Теодора Богданова предлага да б•ьдаз• закупени доза•гори за пяна, кои•го да
разположени в - са ренч•абилни н с употребата им не би се
злоупотребявало.

Господин Христов обобщава предЈ1ожения•га до този момент:

да закупим инструмен•ги за кабУ1нета по •l'll на госпожа Радослава
Маринова;

• за новия кабине•г по V•fI' да закупим 13, а не 20 компюл-ьра, ка•го по този
нач ин llle снесгим знач и•гел ни средства;
да закупим 2 •генис маси за физкул•гурния салон;

за ремон•га на пейк•ге в двора на уч ил тцел•о да организираме лакиране•го с
но да измесндм греди ле набиране. 01 мое но влорото не

можем да наемем багер за 30() лв. да намерим роди•гел, кой'г0 може
да съдейства с и.зкопна техника - можем да отделим 100 лв. за услугата;
да закупим предвари•гелно 24 броя ш ка«рчета за около 1200 лв., за да могат
децата да получат кл ючовете в началото на новата учебна година;
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да закупим дозатори за пяна, които ла тоалетните на

уче Н И

Предложенията в обо(јцението на господин Христов са подложени на
гласуване, кал•о са приети единоду но насгоятели•ге:

ЗА: 16

ПРОТИВ: О

В'ЬЗД'ЬРЖЛЛИ СЕ: О

Точка 5 - Кандидатстване по проект Зелена София - 2019 година

Господ ин Хрис•гов предсе гавя идея•га за кандидатстване по проект Зелена

София през тази година. През г сме кандидатствали, спечелили сме и сме
реализирали проек•га. Сега могкем ла кандилалсгваме о•гново. Господин Христов има

оп пт в подго егв я не•го •гак•ьв проек•ги. Ако спечелим проекта тази година, ще н и

предост•авял• оборудване и мал•ерилли лв. за уч ил ищния двор. Иска е

с•ьбрание да кандида•ге-гваме по проекта.

Предложен нето да се кандилалл:лла по проек•г Зелена София през тази година е

подложено на гласуване. като е прие•го единодуп но от нас-гоятели•ге:

ЗА: 16
ПРОТИВ: 0

В'ЬЗДЪРЖАЛИ СЕ: О

Точ ка 6 - Организация на Лятна занималня - 2019 година

„Лял ма занималня има в ОУ опџ-• г. Била е интересна, но УН сме я

надградили през ите. Отчетени са колко проблема, кои•го трябва да бъдат
рен:ени през •гази година.

Господин Хрисгов представя казуса с връщането на парите при боледуващи

деца през миналото лято е имало множество злоупотреби от страна на родители,

като дори е имало случай поискани обратно пари през месец октомври.

Злоупотребите са ил щесл•вя ван 1! но следния начи н роли•гел и•ге плащат за цял

месец, като ползвал•но• ниска цена. слел което изпрано•г дел•ето на занималня за 2

седмици, като прејџ--гавя•г медицинска белеиска за другите 2, УН им възстановява

а в време мясл'ол'() на това дете в занималня•га е ангажирано и е
да се запипје друго дете. Господин Христов предлага през това лято да

п ре махнем за на такса при представяне на

медицинска бележка.

Господин Христов предлага да повишим таксата за лятна занималня.

Причината е желание•го ни да вдигнем заплатите на уч ителите в лятната занималня

с 20 0/0. 11(e имаме и доп•ьлнителни дейности по интереси - англииски език (АВО

предлагат за 50 лв. на месец да провеждат две занятия). готварство. приложни

изкуства, подвижни и гри. Господин Христов цитира нови цени:

000 лв. за 2 месеца

300 лв. за I месен
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• 100 лв. за 1 седмица

25 лв. за 1 седмица

Завишаването на цената не е малко, но е обосновано. Ще направим и
комплимент към към родителите на деца от ПК - тяхната такса ще остане същата за
месец юни.

Настоятелите коментират, че занятията по АЕ не са удачни, защото децата в
лятната занималня ще са на различна възраст - занятията по АЕ да отпаднат, като

увеличението на таксата да не бъде толкова голямо. Последно се взема решение
цените да бъдат както следва:

500 лв. за 2 месеца

• 260 лв. за 1 месец
• 90 лв. за 1 седмица

• 20 лв. за 1 ден

Предложенията за отпадане на възможността да се връща такса срещу
представена медицинска бележка, отпадането на занятията по АЕ и последно за
лятна занималня са подложени на гласуване, като са единодушно прието от
настоятелите:

• ЗА: 16
• ПРОТИВ: О

• ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: О

Точка 7 - Организация на закупуване на учебни помагала за учебната
2019/2020 година

Господин Христов представя процедурата за закупуване на учебни помагала
пред новите настоятели - правим го за улеснение на родителите. Господин Христов
предлага в началото на новата учебна 2019/2020 година отново да организираме
закупуване на учебни помагала със средства на УН за учениците от 163 ОУ
„Черноризец Храбър”, като впоследствие средствата да бъдат възстановени от
страна на родителите. Господин Христов иска разрешение от Общото събрание.

Предложението на господин Христов, както и искането на разрешение за
закупуване на учебни помагала, е подложено на гласуване, като е единодушно
прието от настоятелите:

• ЗА: 16
• ПРОТИВ: О
• ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: О

Точка 8 - Организация на закупуване на ученически униформи за учебната
2019/2020 година

Господин Христов споделя, че за него е важно всичко да е лесно, но през тази
година е имало ново предизвикателство - родителите поръчват в последния момент.
Трудно е да се отгатнат желанията на родителите предварително. Изработката на
униформи отнема 80 дни. Необходима е нова организация. Госпожа Владиславова е
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•1 63 ОУ ЮРИЗЕЦ ХРЛБЪР”

разработилл план, госпожа Стоянова го е доразвила, като е добавила и

гр. C('•

за нор•ьч ка. ll роблем обаче п редс•гавля ва •гова, че някон родилели не рабо•гят онлайн

[це •грябва да се пор•ьч ки офлаин (кутия за поръч ки). С.•ыцо, за да работи
варианл-ь•г с онлайн-пор•ьч киле, те •грябва да се направял• през месец май.

Госполка С.•гоя нова предлага на Дирек•гор Доинова да дадем на ководството

на правила•га за поря,чка, за да се предават при записване на нови
учен и ци. Директор До и нова е (.ны-ласна.

Господин Христов п н•гл, как ни се идеята да има две различни цени - за

ко ито предвари•гел но сл пор•ьчлл и, и ла осуанали•ге, кал•о клзва, че причина•га е,

че много родители питал• за отс•ј-ьпка, но ние нямлме печалба от закупуване•го на
униформа. ите не се в а гг с такова предложен ие.

В обо(јцение се предлага да има както онла йнАорма. така и ла се

пор•ьч ва йн' ри на уч илтце•го да се остави н нсгрукци я, коя•го

да се дава на родители•ге на ново:записаните ученици. ла няма промина в цен ата, но
с•ыцо да обгрижим к лас, а всички останали lIte пор•ьчат и 11(e

из ч а к ва•г.

ие•го е подложено на гласуване, кал•о е прието единодуш но от

ЗА: 16
ПРОТИВ: О

ВЛ)ЗДЬРЖАЛИ СЕ: О

Край на заседан ието: 2():20 часа.

Воде [Ц сл,брлн пето: ..........

Председате к

П роток ол ирл ранието: .

Координатор н,

еорги Христов

С на УН ка,м 163 ОУ

Светлин Спасов

УС на УН към 163 ОУ



СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
на настоятелите от УН към 163 ОУ

за Общо събрание на 24.04.2019 г.

ИМЕ И ФАМИЛИЯ РОДИТЕЛ НА ДЕТЕ ОТ / УЧИТЕЛ подпис

1. Бойко Стоянов

2. Ваня Димова-Богданова

З. Васка Тодорова

4. Виолета Богоева

5. Виолета Лазова

6. Георги Христов

7. Диана Игнатова

8. Евгения Лазарова

9. Емилия Крумова

10. Катерина Стоянова

11. Марияна Минкова

12. Милена Владиславова

13. Мирослава Иванова

14. Михаела Петкова

15. Невена Трендафилова

16. Румяна Гърбева

17. Светлин Спасов

18. Стела Маркова

19. Татяна Микова

20. Теодора Богданова

21. Тюркян Канак

I КЛЛС

I КЛАС

КЛАС

И КЛАС
N1,7_

П КЛАС

„Б“ и V КЛАС

пк

1 КЛА

и VI КЛАС

II и V КЛАС

УЧИТЕЛ

I КЛАС

И КЛАС
П ..А“ КЛАС

УЧИТЕЛ

111 КЛАС

УЧИТЕЛ

I „г и КЛАС

УЧИТЕЛ

III „В“ КЛАС ока =

VII „А“ КЛАС

На събранието присъстваха и следните гости:

ИМЕ И ФАМИЛИЯ РОДИТЕЛ НА ДЕТЕ ОТ / ДРУГО подпис

С)

2.

з.

4.

5.

24.04.2019 г.



СДРУЭКЕНИЕ УЧИЛИ ЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163 ОУ „ЧЕР] ЮРИЗЕЦ ХРАБЪР“

УЧИЛИЩНО

НАСТОЯТЕЛСТВО

ПОКАНА

УВА)КАЕМИ НАСТОЯТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ,

на г. от 18:30 ч.

в кабинета по изв•ьн класи и дейности

в 16.3 ОУ „Черноризец Храбър“

[llF. СЕ ПРОВЕДЕ ОТ;ГЦО СЪБРАНИЕ

НА СДРУ>КЕНИЕ УЧ ИЈШ[ЦНО Н АСТОЯТЕЛ СТВО

КЪМ ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“!

ДНЕВЕН РЕД

()тчет на задачите, поставени на ОС на 23.10.2018 г.

(Ринансов :за 2018 г.

Доклад на комисия за (ри нансовия (УГЧ(Ч' за 20 1 8 г.

Приори•гетни ремонл•и рез л Я'Г(УГО па 201 с) I - списък на нуждите:

Покуп ка на оборудване и материали за сегая•га по рилс»кни изкуства

Ком п техн и кл за комп юл-ьрен кабине•г No З - Компнугьрно моделиране

[1окупка на нова тенис маса и колело за физкулл•урния салон 2,

Ремонт на пейки и преустройство на греди за набиране в училищния двор

Покуп ка на материали за тоалетни (хартия, течен сапун. ароматиза•гори)

(5 Кандидатстване по проект Зелена София - 2019 година

()рганизация на занималня - 2()19 година

()рганизация на закупуване на учебни помагала за учебната година

8. ()рганизация на закупуване на ученически униформи за учебната 2019/2 20 година

7-.00

пия съвет

03



СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪ

163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Доклад за свършените задачи поставени на УС на УН и финансите към 24.04.201

В решение на ОС на УН сключихме договора с Гармън Фактори ЕООД , доставиха ни

исканото количество униформено облекло и фактурите за заплатени. Имаме остатък от около 90

униформени облекло в момента — всичко останало го раздадохме на учениците. Отбелязам, че

вече имаме и блуза с дълъг ръкав. Благодаря на всички настоятели, който се включиха в

раздаването — беше доста натоварващо.

Проведохме 5 управителни съвета за 6 месеца от последното Общо събрание, като единия

беше открит — участваха Настоятелите Катерина и Милена, както и нашия бивш настоятел Оля

Йорданова която изяви желание да се включи в пускането на нов вид момичешки модел

униформено облекло — поличка, рокличка. Към този момент, все още не се е свързала с Кристина

Чокоева от Дино т.е. нямаме предложение за промяна на одобрените от Педагогическия съвет

модели.

Въведохме ред в управлението на шкафчетата в училище за 5-7 клас. Освен закупените от

родителите, доставените по проект на министерството от УН се включихме със закупуване на

липсващите 6 броя и Катерина подготви документацияљсложи номерация и предадохме папката

на ръководството, като целта е следващата учебна година да се надгради системата ни. Поради

влошеното състояние на пейките пред училището Теодора изготви план, а Емилия организира

закупуването на дъските за пейките, но поради заболяване на детето и все още не са монтирани.

Опитахме да направим кампания по даряване на книги за четящи ученици чрез награда, но се

отзоваха само 2 деца — въпреки това забелязах тихи дарения т.е. на стелажа намираме нови книги.

Забелязвам, че 1Б са доста активни в четенето, но и същинската част на този проект се изпълнява,

защото като вечер наредя книгите, на следващия ден на обяд са разместени т.е. учениците взимат

и четат поне заглавие и автор, което е стъпка в правиланата посока. Организирахме доставка на 6

компютърни станции и проверка на наличните в компютърния кабинет 2 за да може да обезпечим

работата на преподавателите от начален курс. Отчитам, че в работата Партньорите ЕООД има

много пропуски е незадоволителна и съм отправил препоръчките си към ръководството на 163 ОУ.

Събирането на членския внос тази година не мина по план. Направихме членския внос на

половина от 50 на 25 лева спрямо последните 5 години, но все още 2ма Настоятели не са платили,

а са активни и не е редно да бъдат освободени. За периода от последното ОС имаме само 1 нов

Настоятел — Диана Игнатова. много силно организирахме проекта с градините на г-н Рандев и

1



СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

подкрепен от ръководството на училището. Включиха се много ученици и родители, както и доста

преподаватели. Фейсбук страницата ни се качва повече информация, но все още става след

подсещане от мен или чрез нарочен имейл и няма собствен живот. Не намерих и доброволец за

да пише и онлайн бюлетина ни.

Направихме традиционата инспекция на столовото хранене, като сме изготвили доклади за

1ви срок и през май ще направим за втори, като сме дали копие на оператора на стола и

съобразно решение на СОС ще изпратим и в община Искър. Орагнизацията на занималнята за ПК е

в ход почти без проблеми и всички са много доволни. Ще продължи до края на месец май и след

това ще я прехвърлим към лятната занималня. Поставихме нови щори в спалнята на децата.

Активирахме кампаниите „ Да останем в 5ти клас” и „Добре дошли в първи клас. Като председател

на УС на УН участвах в няколко педагогически съвета, десетина оперативки с директора,

проблемни ситуации с ученици —родители —преподаватели, както и в посещение на лабораторията

на 119то училище. Започнахме пилотен проект по обучение по финансова грамотност за 5тите

класове, като целта през 2019-2020 е да обхванем всички желае и от 4,5,6,7 клас.

Финално , уважаеми Настоятели, уважаема г-жо Дойнова благодаря за активното

включване в социалния живот на училището. Приканвам ви да подготвяте идеите си за управление

на УС на УН, защото това е моето предпоследно Общо събрание което водя е. Изборите ще бъдат

през февруари 2020 т.е. след 10 месеца.

Финансов Отчет

Приходи за 2018 — 64 000 лева, за 2017 са били 50 хиляди.

Разходи за 2018 година — 64 000 лева, за 2017 са били 39 000 лева

Обръщам внимание, че през миналата година направихме тоалетната на етаж 3 и тя влиза

като разход през 2018.

Наличност към 24.04.19 г. в банковата ни сметка— 11 326,63 лв

Финансовия отчет е изготвен от счетоводителя ни Мария Димитрова и е приложен.

Декларирам, че нямаме задължения към никого включително фактури по сключени договори!

Нямаме задължения към държавата за данъци или осигуровки— прилагам справка от НАП. Нямаме

и взимания от родители.

Изготвил: Георги Христов

кьу „
24.04.2019

тре
2
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Електронни услуги на НАП Раде I ofl

НАЦИОНАЛНА Агенция ЗА приходите
КИК ло БУЛСТАТ 1310631ВВ

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
КЪМ ДАТА П.01.2019

ЕГН'ЛНЧЈСл.нонер,ЪУЛСТАТ: 130956514
Име: Учялищно н•стовтелство кън 163 ОУ чернориз•ч Хр•Ьър

дата и час на отпечатване: 21.01.2019

Внимание: З•дълженивт• .инеови вноски. декларирани е г'ш по чл.9й от зкпо (гад по чл.3О от ЗИФЛ —
ЕТ), декларация по чл.ВВ от ЗКПО, декларации обр.Н91 (вид осигурен и 23), 06p.BS (ви Х.итурн
12 и 13), к•кто и задълже«ивта за заравни вносив, възнвкыщ•• на основан» подадена деклараиня 0Ьр.Т7, се

данъчно-осигуНт•лн.т. снетк• н• задълженото лице на 1-во число в про който
крайният срок и на съотв•тното идьлж•ние. При липса н. друго —дълж.нв. от същи. —д с по-ро•н

плащане. всви• наредена сум след 1-во число по съответната банкова счука ще поосяи опис•ннт•
долу задължения.

Данните св актуални кън 21,01.201' Г.

вид Вид Документ Период (от- Срок за
датазадълвение ок вент до плащане

Остатък главница Остатък лихва Общо Забележка
лв.

Спеаи• задълженията. плащанията по които подлежат на разпределение от публичен изпълнител

данните са актуални кън 21.01.2019 г.

и година Вид документ
( нително и дата на

ПериодСрок за Остатък Остатък
Забележиизпълнител докунент/опьлнителн АктхьставитеШВзискател

(от-о)
оброволно главн лихва

основание плащане (ла. ) (лв.)ело задължение
Н Яна
задължения

Справка за по давност/отпиани задължения

Данните са актуални към 21.01.2019 г.

Вид документ
(юпынително
основание)/вид
задължение

Няма погасени по
давност/отоисани

КенВЯ

Н? и дата на срок н
Актосьсто

окумент/изпълнително
Период 

доброволно
взискател (ат•до)

плащанеоснование

Погасените по просрочени задължения, 

Разнер на
о осасената
00 давност/

аса на
главница

от НАП 

Размер на Общ размер на
погасената по погасеното по
а•ност/отписана давност/отписано

лихва (ла.) задължение (лв.)

НАЛ), »ож• да
платите по сити на Агенцията, след подаване коип•тнтни• офис на НАП на иявл•нв• по чл.169,
ал.4 от ДОПК.

по на НАП в• е• •апл•щат гюг•сенит• по да•ноет/втпиани просрочени 
актосьставнтела. различни от НАЛ. Инфорвачнв относно е.чинвте за плащан на 
получите от съответния

установявани от
да

Информ•ция погасените по д.•ностјотпиеани просрочени задължш•и•, установявани от актосьстпители,
разлячни от НАЛ, се поддърж• в ИС НАП след 01.02.2016 г.

https://inetdec.nra.bg/pls/pubTome.html 21.1.2019г.



ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

Сдружение УН към

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ДОКЛАД

от госпожа Виолета Лазова,

председател на КК на СУН към 163 ОУ ”Черноризец Храбър”

Относно: Финансов отчет на СУН към 163 ОУ” Черноризец Храбър” за 2018 г.

След извършения одит на приложения отчет на паричния поток и отчет за приходите и

разходите на СУН към 163 ОУ „Черноризец Храбър” за 2018 г., в качеството си на председател на

Комисията за контрол към СУН 163 ОУ „Черноризец Храбър“, установих следното:

Финансовите средства на сдружението са използвани по предназначения по приетите

предложения и поставените цели на Общото събрания на Сдружението.

Комисията за контрол в лицето на Виолета Лазова — председател, и членове Мирослава

Иванова и Евгения Лазарова, заключи, че след направената проверка не се откриват нередности в

използването на средствата на СУН 163 ОУ „Черноризец Храбър”.

Одитът бе проведен в съответствие с изискванията на законодателството на Р България.

Председател на КК: Виолета Лаз

Член: Мирослава Иванова: .

Член: Евгения Лазарова: .... кьу

Дата: гр. София

(В 80/9
dtk


