
0246/24 ОЧЛО2[Г

163 ОУ „ЧЕТ [ОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ПРОТОКОЛ
от събрание на УН към 163 ОУ

от 21.04.2021 [Т.

.Лнес, 21.04.2021 г.. се проведе Общо събрание на Сдружение Училищно
към 163 „Черноризец Храб•ьр”

(Уг очакванил•е 22 настояте ли на събранието присъстваха:

-1амянов, )дите.л на от I I К
Георги Христов. родител на деца от V и VII „Б“ клас

'11 матова, родител на дете от II „А“ клас
. Миладинова, родител на дете от II „В“ клас
Катерина Стоянова, родител на деца от IV „6” и VII „В“ клас
Людм ила Балева-Иорданова, родител на дете от I „А“ клас
Мануела Дамянова, родител на дете от [1
Марияна Минкова, учител и родител на дете от I „А” клас
Светлин Спасов, учител
Сте Маркова, родител на дете от „Г“ клас
Та-гяна Ми кова. учите л

Теодора Богданова, родител на дете от V „В“ клас

На заседанието дистанционно се включиха настоятел и•ге:

Ваня . (имова- Богданова, родител на дете от III „А“ клас

Виолета Петрова. родител на дете от II клас

Ма Чавдарова, родите на дете от I „Б“ клас

В ладиславова, родил•ел на дете от III „Б” клас

събранието като гост прис-ьс-тва [Оспожа Мария Чортова, Зам. Директор на

163 „Черноризец Храбър“ и госпожа Мария Вачковска, училищен психолог в 163
ОУ.

Заседанието на ()бщото събрание бе редовно и започна в 18:30 часа, ка•го бе
водено от господин Георги Христов, Председател на УС на УН към 163 ()У, и
протоколирано от 1тсподин Светлин Спасов, Координатор на УС на УН към 163 (ДУ.

ДНЕВЕН РЕД

l. Отчет на поставените задачи от 

2. Финансов ол•чет на

-А. Кампания за закупуване на 

събрание на 14. I г.

облек ло зл учебната 202 1/2022 година

А. за закупуване учебни помагала през учебна•га 1 /2()22 година

5. Организиране Ј1я•гна занима.лня 2021

б. 11риори•гети за финанси ране от УН през учебната 202 година
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СДРУ>КЕПИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

Госпожа Чортова казва, че госпожа 1 [ели Яначкова има идея за въвеждане на

хигиенна маска с логото на учил ипщето. Следват различни коментари на идеята, като

надделява мнение•го, че докол ко'го учениците чес•го губят унисђормите си,

на та ка ва маска не би бил о хигиенично.

Господ Хр и с•гов казва, че не слагаме НИ каква надценка на униформеното

об.лекло к а к ва•го закупим (УГ р мата, ка ва го продаваме на

родите л и•ге.

Ре и] ен и ето за организи ране кампания за закупуване на униформено

облекло е под л на гласуване, като е прието еди от настоя•гел и•ге:

ЗА: 16
ПРОТИ В: О

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: О

Точка 4 Организация за закупуване на учебни помагала през учебната

2021 година

Господин Христов ПРИПОМНЯ пред всички каква е идеята зад организирането

на закупуване на учебни помага.ла - да бъде лесно за родителите, като в същото

време се спестяват пари. Има и малък ПРИХОД за УН - доколкото издателствата

ред ла рат разл и ч ен н ка, разликата от няколко процента остава за УН

( око л о лева при оборот око.ло лева), като тези пари са отчитани на

реди [ll Н И събра н и я. Всички до [УЬЛ нителн и разходи за транспортиране

помагалата са се поемал и лично от господин Христов.

Хрисегов казва, че «гази есен няма да може да организира кампанията,

поради предстоящ ангажимен•г, и се обръща към настоятел ите за мнение.

Госпожа Ј1юдмила Балева-Иорданова казва, че в други училища помагалата

сдъ1ц() се закупуват организирано, но ги доставят на място в учи.лтце.

Господин Христов казва, че се е опитвал да направи съищото и в 163 ()У, но в един

момент издателствата са намалили пред.лаганите отстъпки, а в някои случаи, като с

ггво ,кронос”, се е заобикаляла общата организация, като са се правели

; (01 оворки направо с учител ите. Издателство „C.A.ll ПР()”, от което поръчваме

помахала•га но Английски език, ка егегорично отказва да прави доставка до

уч ил и ицето.

1'осподин Христов обр•ьпща внимание и на друга трудност - разминаването във

време•го, в което учи•ге.л На чал н ите уч ите.ли

п реди л ото на учебна•га годи на, ка•го Yll доставя пома до 15-еги сеп•гем ври,

учите.л и•ге от прогимназия ват с.л ед нача.л ото на учебната година, а тогава

кол от я кои помага ла вече са започнал и дл се изчерпва'['. l'oct 1;а.л е ва -

[1орданова казва, че е добре сп с пома ата за ка да бъдат ИЗГ(УГВЯ ни в

края на учебната година, за да могат всички да бъдат доставени в срок до

сен•гември. Господин Хрисгов ВНИМание, че ня кои учители в прогимназия

отказват •го.зи подход, за иска ег редна ри ггел но да обсъдят закупуването на

пома1алата с родител ил•е на свои•ге ученици на родителска среща след
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СДРУ>КЕНИЕ УЧИЛИ ПЏ К“ЬМ

1 63 ОУ РИЗЕЦ ХРАБТ)Р”

работеха по един на см я на в си «гуа ция пандем я, понижаване на ка ч ес:гвото на

ус л ум К).

I Хр с•гов казва, че би да време за о ркпшзиране на

занима ня при пол (Угкение, че има 'ј•я да бъде слаба и тази година, като се

обръища к'ьм настоя•гелито и гостите за мнен не.

Чортова казва, че заради па и я•га и малко•го п ри сеьсе гвено време в

учи.липце на някои класове има вероятност учебна•га година да бъде удължена,

С кратко обсъждане се глристъпва към гласуване, Реплението да се откаякем

орган изи ра не на л Я «гназанимал ня п рез 'га:зи година е на гласуване,

ка е го е ри ето единодутино от настоятел ите:

ЗА: 16
ПРОТИВ: О

ВЪЗДЪРЖА Ш СЕ: О

Точка 6 - Приоритети за финансиране от УН през учебната година

казва. 1' ази ка е важна, занџуго освен да улесняваме

род и те л •гря да подобря ва ме и на ()У. Докол на п рејДИIП

(љбрлние имЛл() да се обсъди ремонт на Амсьи•јеатъра на учил ипџуго с и;кенер

Борислав Дам я и в м УН е изграждане на ди['итлл на к.ласна стая,

оди!! иска да направи две предлоякения, като казва, че настоятели•ге да

направ ят и други ия за фи нансиране.

()тносно Амфи•геатъра, господин Христов казва, че е изоставен през година, като

до година е бил разграбен. През месец март господин Хрисгов и инженер Дамянов са

направили са обсъдили идеята на сегаил ната настилка да се постави [11 лайфан

Квадратурата на Амфи•геатъра е между 350 и 38() кв. м. Цената, която инженер

е ДОН)ВОРИЈ1, а господин Христов е проверил, е много добра - 38 лв. / кв. м без ДАС,

може бетон да има и цвя'г, Ако залтким (365 кв. м по 38 лв., това са

лв. Имаме Т рода по пейки, като договорената цена за пейка е 65 лв. Това са 4,160 лв

С други думи, цена•га за възстановя ване на Амфи егеа ег•ьра е 18,030 л в. без ДДС.

Втората идея на господин Христов е да се закупят интерактивни дисплеи, с които да

се оборудва•г учебн ите с•гаи в учили [Цев ата на един интерактивен диспј1ей VlewSotll(7 с

7).G инчов екран с 13 години дия е около 13 1 в. без Д АС, а це на•га на съ1ция диспл(2и, но

С ().5 екран са из на мейла на УН.

проуч ил ценил А} на друм M[iPkV1 интерак•лмв ни дисплеи, ка•го се оказ ва, че •ге са по

в иго к и.

се към 

от ся рана на У I l.

ил•е, като ги или, дали м други идеи за

Марияна Минкова взема думата и казва, че е против закупуването на

в ни дисплеи, '1'я к аз ва, иричинл ва това са необм ислени•ге разходи на

уч ил и закупуване на З уреда за п реч истване на въздуха в мес•го това,

за л ези уреди биха могли да се из ол ват рационал но за подобря ване на базал•л

па ум ил Госпожа Ч (Орлова ОТВ)ВЛРЯ, че уредите 7.epter са мон•гирани в уч ил ия стол,

не е монлмран, :за да може да се използвл в различ ни стаи. ()свеп

уредил 4' '/.ept са закупени и за учител изз е.
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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

16.3 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

[Доклад за свъртнените задачи, поставени на УС на УН към 163 ОУ

на ()С, проведено на година

Уважаеми членове на ОС, уважаема госпожо Директор, уважаеми гости,

И тази учебна година се очерта като нелека и изпълнена с предизвикателства — както

пред учителите, които преподават уроците си онлайн, така и пред нас, родителите.

Отново се налагаше да адаптираме изпълнението на задачите според обстановката и

ситуацията.

След приключване на проекта за изграждане на цялостна безжична свързаност в 163

ОУ, съдействахме за извърнтване на техническа проверка на Компк)търен кабинет NQ

2, който не се използвантс в началото на учебната година, поради специфичната

работа със сървъра и станциите в него. Бе установено, че сървърът и станциите са

изправни и часовете по Информационни технологии и компютърно моделиране

могат да се провеждат нормално.

През месец ноември училището спечели проект на Столична община, подкрепен със

специално писмо от Настоятелството, за изграждане на площадка по безопасност на

движението по пътищата в училищния двор.

През месец декември постигнахме успех по два въпроса, по които настояваме да се

случи промяна от вече доста време:

разработчиците на Електронния дневник, „()nebook”, да въведат възможност
родителите да изпрашцат съобщения до учителите — опцията беше добавена и

вече се изпол.зва;

операторът на училипщния и ЕТ „Мади -Вера Гекова”, да въведе
въ.зможност за запланщанена купоните за обяд но банков път - през месец
януари стартира продажба на електронни купони през уеб-платформата
Smartecard.bg.

Постигнатият успех но еге.зи два в еьпросл е важен с оглед нл това, че се намираме в
условия на пандемия - важни са и подобрената комуникация между родителите и
учители, и на струннлния ега на родители на дълги опанжи за
закупуване на купони,

На ()бјцото събрание, проведено на 14.1 г., бе взето р(мнение да бъде
организирана кампания зл смяна на датата Деня на банцлта. Изпълнението на тази
задача срендна трудности :злрлди организация егл нл събирането на хора заради
пандемията, по реализация•га и,



СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИ!ЦНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

Относно гласуваните ремиенич за финансиране от страна на УН, успяхме да
осъществим идеята на госпожа Теодора Богданова дл бъдат закупени и монтирани
цветно лого и релефни букви (надпис „163. (ЈУ") в Актовата зала на училшцето. За
изработване на логото и буквите се обърнахме към фирма Р()ЗБУЛ ГОЛД ЕО()Д, като
цената за изработката и монтажното лепило възлизлне на 185 лв. Монтажът
осъществихме аз, господин Светлин Спасов и госпожа Радослава Маринова, като с
цел да постигнем по-добра видимост, на място преценихме, че по-удачно би било да
бъде монтирано на стената от дясната страна, а не на та.зи в дъното на сцената.

На 02.12.2020 изпратихме писмо до кмета на обицина Искър, г-н Ивайло Цеков, за да
по-Л'.-чим официална информация по плана за саниране на 163. ()У. Нямаме писмен
отговор, като неофициално знам че е направено обследване на училището с доклад и

КСС, но няма одобрено финансиране от СО. Тук държа да кажа, че очаквах това да се

предвид всички обе:цания назад във времето и за това настоявах да ни се

отпуснат целеви 245 000 за топлоизолация и декоративна мазилка с нарочно писмо

на 29.11.2019. Ири срмцата ни след това с г-н Цеков, г-н Моллов и г-жа Дойнова , те

настояха да направят цялосген проект за саниране за около 800 000 лева, а не просто

ремонт на фасадата. Очевидно, не се получи.

След отправена молба от госпожа Нели Яначкова, Класен ръководител на V „В“ клас,

нэ ниво Управителен съвет взехме реикгние да съдеистваме със закупуването на

вертикални текстилни щори за класната стая на V „В“ клас.

Не бе осъществена идеята да бъде финансирано изработването и поставянето на

информационни табели от в•ынината страна на училищната ограда.

През месец март за поредна година организирахме кампания ,.JlA останем в V клас“.

като се надяваме тя да постигне целта си и наесен да имаме три V класа в учили[це.

Доп•ьлвително разпространихме кратко проучване. изготвено от мен. за подходящи

гимназии. н които биха могли да кандидалсгвлт нотните ученици след Vll клас.

Отделно от всичко това осигурихме публичност за деиността на УН - поддържахме

сзита и Феи«тјук-стрзницала. Участвах в З сл.вет.\. с Катерина

Стоянова и Светлин (-•п,зсов проведохме Управи лА•лни сл.ветл. проведох множество

рамонори учители и родители. като се опиллахме заедно да разреп\им ВЪЗНИКНАЛИ

казуси и да подобрим уч и .ль«пвзта ('једл.

В момент з членовете У Н нлброявзт 2.3 дун•и.

Ълагодаря ви, Нзстоятели!



СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163.ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

Финансов отчет на ЕИК: 130956514

Сдружение Училилищно Настоятелство

към 163.ОУ Черноризец Храбър 01.01.2020-31.12.2020

• Приходи за 2020 година —53 000 лева

• Разходи за 2020 година — 54 000 лева

• Наличност към 21.04.21 г. в банковата ни сметка е 12 744,64 лв

За справка за 2019 приходите са били 74 000 лева

Счетоводният 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 ро ители за

униформи или учебни помагала.

зготвил: Георги Христов

21.04.2019
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Приложение Уд 4 към CC 9

ОТЧЕТ

за паричния поток

на на училищно НАСТОЯТЕЛСТВО 163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАЬЬР

за 2020 година

Наименование на потоците

Наличност на парични средства в началото на периода

П. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

А. Постъпления от нестопанска дейност

I. Получени дарения под условие

2. Получени дарения без условие

З. Постъпления от членски внос

4. Постъпления от осигурителни предприятия

5. Получени обезщетения за застраховане

6. Постъпления от банкови и валутни операции

7. Друти постъпления

Всичко постъпления от нестопанска дейност

Б. Плащания за нестопанска дейност

I. Изплатени дарения

2. Изњлатени заплати

З. Изплатени осигуровки

4. Плащания по банкови и валутни операции

5. Плащания за услуги

6. Други плащания

Всичко плащания за нестопанската дейност

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

А- Постъпления от стопанска дейност

I Постъпления от продажба на активи и услуги

2 Постъпления от клиенти

З Постъпления от банкови и валутни операции

4 Други постъпления

Всичко постъпления от стопанска дейност

Б. Плащания за стопанската дейност

Плащания за услуги и за придобити активи

2 Плащания към доставчици

3 Изплатени данъци

4 Плащания по банкови и валутни операции

5 Други плащания

Всичко плащания за стопанската дейност

В. Нетен паричен поток от стопанската дейност

IV. Наличност на парични средства в края на периода

М. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИЯТ СР[ЏЦСПЗА ПРЕЗ ПЕРИОДА

текуща

година

1

14

1

52

53

5

1

9

40

55

-2

12

-2

Дата: 06.04.2021 година Съставител: М. Димитрова.. 

Mariya
Ма пуа Mihaytova

Mihaylova

[)imitroys
oate 

«в•оо
04

предходна

година

1

11

1

73

74

11

2

7

51

71

Ръководител•



Приложение N2 1 към CC 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на УН 163 ОУ

към 31-12-2020 година

АКТИВ ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

а

А. Записан, но невнесен
капитал

Б. Нетекущи (дълготрайни)
активи

I. Немате иални активи
1 . Продукти от развойна
ейност

2. Концесии, патенти,
лицензии, търговски марки,
програмни продукти и други
подобни п ава и активи

З. Тъ говска еп ация
4. Предоставени аванси и
нематериални активи в
п оцес на изг аждане

Общо за група I:

П. Дълготрайни материални

активи

1. Земи и сг ади, в т.ч.:

- земи

- сг ади

2. Машини, производствено
обо дване и апаа а

З. Съо ъжения и ги

4. Предоставени аванси и
дълготрайни материални

активи в процес на
изг аждане
Общо заг а П:
III. Дългосрочни финансови

активи

1 . Акции и дялове в

п едп иятия отг па
2. Предоставени заеми на

предприятия от група

З. Акции и дялове в

асоциирани и смесени

п едп иятия
4. Предоставени заеми,

свързани с асоциирани и

смесени предприятия

5. ългос чни инвести ии

6. ги заеми

в ХИЛ. лв.

Текуща Предходна
година година

1 2

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

а

А. Собствен капитал

1. Записан капитал

ll. П емии от емисии
III. Резерв от последващи
о енки
IV. Резерви

1. Законови езе ви
2. Резерв, свързан с
изкупени собствени акции

З. Резерв съгласно
едителен акт

4. Други резерви

Общо за г а IV:

V. Натрупана печалба
(загуба) от минали години, в

- не азп еделена печалба

непокрита загуба

Об о заг па V:

VI. Текуща печалба (загуба)

Общо за аздеП А:

Б. Провизии и сходни
задължения

1. Провизии за пенсии и

д ги по обни задължения

2. Провизии за данъци, в

- отфочени данъци

З. Други провизии и сходни

задължения

Общо за аздел Б:

В. Задължения

1 . Облигационни заеми с
отделно посочване на

конвертируемите,

01 г на

С а в хил. лв.

Текуща
година

1

13

13

13

12

Предходна

година

2

9

9

9

4

13

7. Изкупени собствени акции

номинална стойност .
ХИЛ. лв.



lll:

IV. Отсрочени данъци

В. Текущи (краткотрайни)

I. Мате

али

Проду.ия и стоки. s т.ч.:

ы•кцид

4. Предоставени аванси

Г»ёцг за

И. Вземания

1. Вземания от клиенти и
доставчици. s т.ч.:

над ггдина

2 Вземания гу предприятия

над година

З. Вземания, сзързани с
асоциирани и оаесени

над ггдина
4. вземания. в т.ч.:

над адина
за

III. Инвестиции
1. Акции и дялове в

ятия

и ссбствени акции
номинална стойност .
хил. лв.

з инвестиции

Общоза ф а 111:

СТВа ,

—в безсрочни сметки
елозити

Общо за

Общо за ел В:
П Разходи за бъдещи

Сума на актива

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

ина

2. Задължения към
финансови предприятия, в

до 1 ина

ина

З. Пол ени аванси, в т.ч..

до 1 година

над 1 година

4. Задължения към
доставчици,

до 1 година

над 1 година

5. Задължения по полици, в

до 1 година

над 1 година

6. Задължения към
п п иятия от
до 1 година

над 1 година

7. Задължения, свързани с
асоциирани и смесени

п иятия, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

8. задължения, в т.ч. 1

до 1 година 1

над 1 година

-към пе нала, в т ч 1

до 1 година
1

над 1 година
- осигурителни задължения,

до 1 година

над 1 година

-данъчни задължения, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

Общо за аздел В, в т.ч.. 1

до 1 година 1

над 1 година

Г. Финансирания и приходи

бъдещи пе и и, в т.ч„
инанси ания

—приходи за бъдещи
пе и и

СУМА НА ПАСИВА
А+Ь+В+ 12 14

Мапуа
дата на съставяне: 06.04.2021 Съставител млауюы . ф-т... Ръководител•


