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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

До г-жа Катя Дойнова,

Директор на 163. ОУ „Черноризец Храбър“

Относно: Сайта на родителското настоятелство към 163. ОУ — https:/Iun.1630u.org

Уведомление

Уважаема г-жо Дойнова,

Днес разбрах, че на 17.12.2021 г. сте подписала договор за изграждане на нов сайт на 163.

ОУ на домейна с фирма „Алфа Бест“ ЕООД чрез търговския представител и

родител на ученик s 1 „Б“ клас г-жа Десислава Евстатиева. Това, по принцип, е чудесна новина,

защото самият сайт е на над 20 години и не се индексира от љрсачките

През 2014 година, поради нужда родителите — чрез Училищното настоятелство — да се

информират за живота в училището, направихме сайт, който Вие се съгласихте да се хоства в

Супехостинг при основния ви сайт, но в отделен поддомейн. Домейнтът му е https://un.1630u.org/.

Самият сайт е изработен на платформата WORDPRESS и е финансиран от нас. За последните 8

години, освен много информация за родителите, дадохме гласност на хубави неща, които

свършихме и финансирахме — има над 150 публикации заедно с външните линкове, мета

думите и описанията към всяка статия. Сайтът се индексира на 1-во място при љрсене в Гугъл на

163 Основно училище.

След разговор с Вас и след това с представителката (майка на ученик в 1 клас) на „Алфа

Бест“ ЕООД (https://alfahosting.bg,/) — страна по договора с училището, разбрах, че искате да си

купим нов домейн, нов хостинг и да си прехвърлим сайта, за да не пречи на индексацията на

новия сайт на училището и че ще го загубим, ако не го направим.

Искам да ви уведомя за следните важни причини, поради които смятам, че това не

следва да се случва:

1. За бъдещето на 163. ОУ е правилно и важно двата сайта да са заедно. По този начин

историята на 25 години настоятелство и 30 години 163. ОУ ще бъдат запазени с архива си и

няма да зависят от това дали следващият председател (аз имам още 11 месеца мандат) си

е платил хостинга. А сайтът на Настоятелството е особено важен за родителите, тъй като

полагаме много усилия да го поддържаме максимално полезен и информативен.

2. Говорих с поддръжката на „Суперхостинг“ ООД (https:[/www.superhosting.bg[j — ползваният

пакет хостинг позволява двата сайта да останат заедно без това да променя цената или пък

да пречи на пускането на нов сайт на основния домейн на училището.

3. Ако нямате възможност да плащате разходите за споделения хостинг на сайта на
Настоятелството, находящ се в „Суперхостинг“ ООД (http>.•[[www.sugerhQsnng.bg[j. ние ще

поемем разноските. Но това ще е за сметка на финансиране, което иначе бихме могли да

отделим за училището.
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4. Ние сме Родителско настоятелство КЪМ 163. ОУ — неадекватно е да се състезават сайтовете

на училището и настоятелството при търсене в „Гугъл“

5. Считам, че средствата, които ще бъдат похарчени за нов сайт могат да бъдат отделени за

много по-приоритетни нужди на училището, нато например Амфитеатъра, материалната

база на училището. Проведената подписка за саниране на училището нрасноречиво

показва нуждата от подобен тип подобрения според мнението на родителите.

б. Предложението на „Алфа Ьест” ЕООД не отчита никоя от горепосоченьсе причини.

Вероятно това просто е по-лесният начин да изкарат новия сайт на 1-во място.

7. Редно е да бъде чут гласът на всички родителите (а не на отделен родител, в

случая е г-жа Десислава Евстатиева) при определяне на това, кое е истински нужно за

училището.

Предвид всичко горепосочено настоявам да ми бъде предоставена възможност да

се запозная с подписания договор между училището и „Алфа Бест“ ЕООД и евентуално за

среща с Вас и представителката на „Алфа Бест“ ЕООД с цел заедно да намерим решение з

най-добрия интерес на училището, учениците и родителите.

23.2.2022 г.
Георги Христов,

Председа л УС на УН към 163. ОУ
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