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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИГЦНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРЛКЪР“

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на УН към 163 ()У

от 20.04.2022 г,

Днес, 22 04.2022 г., се проведе Общо събрание на Сдружение Училищно

настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“

От очакваните 27 настоятели на събранието присъстваха:

Борислав Дамянов, родител на дете от 1 „А“ клас

Георги Христов, родител на дете от VI „Б“ клас

Евгения Лазарова, родител на деца от IV клас

Катерина Стоянова, родител на дете от V „Б“ клас

Мануела Дамянова, родител на дете от 1 „А“ клас

Мариета Бялкова, родител на дете от I „В“ клас

Мария Григорова, родител на дете от I клас

Марияна Минкова, родител на дете от 11 клас, учител

Милена Владиславова, родител на дете от IV клас

Михаела Петкова, родител на дете от V клас

Петър Гочев, родител на дете от I клас

Светлин Спасов, учител

Татяна Микова, учител

Теодора Богданова, родител на дете от VI клас

Цвета Димитрова, родител на деца от 1 и IV -А“ клас

На събранието като гост присъства госпожа Катя Дойнова, Директор на 163 ОУ

„Черноризец Храбър“

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

водено от господин Георги Христов. Председател на УС на УН към 163 ОУ. и

протоколирано от господин Светлин Спасов. Координатор на УС на УН към 163 ОУ

1. Отчет на поставените задачи на ОС от 06.10.2021 г.

2. Финансов отчет на Сдружението за 2021 г.

3. Доклад на контролната комисия за 2021 г.

4. Организиране на Лятна занималня 2022

5. Приоритети за финансиране от УН

Закупуване на учебни помагала за учебната 2022/2023 годинд

Господин Христов открива заседанието, като прочита дневния ред
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Господин Христов предлага да включим точка 7 - Становище за изграждане

на улица около 163 ОУ „Черноризец Храбър". Предложението за включване на

точка 7 е подложено на гласуване, като е прието единодушно от настоятелите:

• ЗА: 15

• ПРОТИВ: О

• ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: О

Точка 1 - Отчет на поставените задачи на ОС от 06.10.2021 г.

Господин Христов прочита отчета на поставените задачи на ОС от 06.10.2021 г.

(приложен).
Господин Христов предлага да дискутираме отчета. Госпожа Катерина

Стоянова поставя въпрос към госпожа Катя Дойнова: защо след като е отпаднала

забраната за ползването на ученически шкафчета в общите части на училището,

ключовете не са раздадени на учениците и те продължават да не ги ползват?

Госпожа Дойнова отговаря, че вече година училището работи с намален екип,

отсъстват учители - включително Зам. Директор Чортова, която е отговаряла за

шкафчетата, а Зам. Директор Стефан Стефанов не е в течение на процедурата по

раздаване на ключове. Господин Христов казва, че имаме решение за закупуване на

24 бр. нови шкафчета, но изчакваме обратна връзка от ръководството на училището

за това, колко действително ще бъдат необходими след раздаването на ключовете.

Госпожа Катерина Стоянова предлага да помогне с картотекирането на шкафчетата,

но госпожа Дойнова казва, че с това ще се заеме господин Стефанов. Господин

Христов потвърждава, че ако ръководството на училището има нужда от съде йствие,

Настоятелството ще помогне с процедурата по раздаване на ключовете. Ще очакваме

обратна връзка за това, колко шкафчета още трябва да се закупят.

Госпожа Марияна Минкова се включва с мнение относно кампанията за

популяризиране на подготвителен и първи клас и настоящото местоположение на

стаите, като казва, че то не е подходящо заради шума в този корпус на училището.

Господин Христов казва, че това не е нещо, което в момента можем да решим, защото

не можем да финансираме ремонтиране на нова стая. Той се обръща към госпожа

Дойнова, като пита дали има къде да бъде преместена стаята на [Ж. Тя отговаря, че в

момента нито има финансиране за преместването на стаята, нито има къде да бъде

преместена - за учебната 2022/2023 категорично няма да бъде преместена.

Господин Христов предлага да подложим отчета на гласуване. Отчетът е

подложен на гласуване, като е приет единодушно от настоятелите:

• ЗА: 15

• ПРОТИВ: О

• ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: О
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Точка 2 - Финансов отчет на Сдружението за 2021 Г.

Господин Хгися•ое прочита финансовия отчет на Сдружението за 2021 г

(приложен), като снцо ояоелязпа, че е качен в сайта на УН.

Господин Христов предл;мя финансовият отчет ла бъде на

гласуване. Отчетът е подложен на гласуване, като е приет елинолрнно от

настоятелите:
• ЗА: 15
• ПРОТИВ: О

• ВЪЗДЪРЖМИ СЕ: О

Точка З - Доклад на контролната комисия за 2021 г,

Госпожа Евгения Лазарова, Председател на Контролната комисия на УН.

прочита доклада на контролната комисия за 2021 г. (приложен)

Господин Христов предлага докладът на Контролната комисия да бъде

подложен на гласуване. Докладът е подложен на гласуване, като е приет единодушно

от настоятелите:
• ЗА: 15
• ПРОТИВ: О

• ВЪЗДЪРЖМИ СЕ: О

Точка 4 - Организиране на Лятна занималня 2022

Господин Христов казва. че вече 5 години. с изключение на миналото лято.

организираме лятна занималня. като представя идеята пред настоятелите

• поставяме учениците в училищна среда. а родителите могат да работят:

• подкрепяме учителите - когато са на трудов договор. те уплътняват времето

си в училище, като работят в занималнята. когато са в отпуск. мог4г да

работят на граждански договор към УН срещу допълнително заплащане:

• всички печелят от зова - учениците са доволни. родителите са доволни. за

УН остават средства, коно впоследствие влагаме в подобрения на

материалнази базата в училището.

Господин Христов също представя и предизвикателствхга при организиране

на занималнята, като разказва за лятната занималня. през а

която са се включили твърде малко деца.

Господин Христов представя параметрите, при които планираме да

организираме тазгодишната лятна занималня. Ще ангажираме учители 5часоа

работен ден, като при сключване на тражданска договор, на учителите ще бъде

заплащано 30 лв. на отработена снян• Децата имат включена закуска и обяд ктго

ще се хранят у на училището Господин Христов напомня, че офертага на Арт

Кетъринг (5 лв. ва ден на дете), заедно с примерното седмично меню е изпра гена на
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мейла на УН. С Директор Дойнова е било обсъдено също да ангажираме жена за

почистването на стола след хране на децата.

На мейла на УН също са изпратени „Въпроси и отговори за Лятна занималня

2022“. Трябва да решим:

дали ще организираме лятна занималня;

дали ще приемем ученици от други училища.

Господин Христов предлага през тази година таксите за включване в

занималнята да бъдат:

1 ден: 25 лв.

1 седмица: 120 лв.

2 седмици: 220 лв.

1 месец (21-22 учебни дни): 400 лв.

• пълен период: 750 лв.

Възможно е таксата да се плаща разсрочено на два пъти. При второ дете от

семейство, родителите ползват 50% отстъпка за второто дете. Възстановяваме пари

на родителите единствено при отсъствие на дете по здравословни причини повече

от 7 дни и представена медицинска бележка.

Господин Христов казва, че тази година трябва да има повече активност от

страна на учителите в лятната занималня.

Господин Христов се обръща към госпожа Катя Дойнова, като иска да чуе

нейното мнение. Госпожа Дойнова отговаря, че няма против занималнята да се

проведе това лято, като добавя, че единствено държи децата да се хранят в

училищния стол, а не в класна стая. Господин Христов отговаря, че за него това с-ьщо

е перфектният вариант, но всичко зависи от това, дали ще можем да се договорим с

оператора на училищния стол, Вера Гекова. Госпожа Дойнова казва, че може да

съдейства в тази посока.

Господин Христов предлага да гласуваме организирането на Лятна занималня

2022 при описаните условия. Предложението на господин Христов е подложено на

гласуване, като е прието единодушно от настоятелите:

• ЗА: 15

• ПРОТИВ: О

• ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: О

Госпожа Теодора Богданова напуска събран нето.

Точка 5 - Приоритети за финансиране от УН

Господин Христов казва, че е изпратил резултатите от анкетата относно

използване на наличните средства на УН.

Господин Христов представя и най-много спечелилата гласове идея, а именно

- асфалтирането на двора на училището. Става въпрос за площ около 500 кв. м в

двора от страната на корпус А, където циментовите плочки се ронят Господин

Христов прочита две оферти, които сме получили за асфалтиране на този участък



(Р. СОтИя

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ -44dt7a

(приложени) на стойност 27,060 лв. (оферта на Димитър Янков) и 32530 лв. (оферта

на Инфрастандарт ЕООД).

Господин Христов представя параметрите на идеята училището да бъде

боядисано. След направено проучване от страна на инж. Борислав Дамянов

(приложено), общата стойност на такова начинание би била около 19,000 лв.

Господин Христов прочита писмо от господин Петър Караджов с искане да

гласуваме финансиране на закупуване на нови тенис маси (приложено). В писмото си

господин Караджов аргументира необходимостта от такава инвестиция с нарасналия

интерес към тенис на маса от страна на учениците.

Господин Христов предлага да обсъдим трите приоритета за финансиране:

най-много спечелилата гласове идея от страна на родителите, боядисване на

училището и закупуване на нови тенис маси.

Госпожа Минкова казва, че училището има предвидени пари за спорт, а

госпожа Дойнова отговаря, че онова, което са заявили учителите вече е закупено -

тенис маси не са били заявени. Господин Христов казва, че би подкрепил да закупим

нови тенис маси. Настоятелите подкрепят идеята, като много от тях казват, че това е

нещо, което ще остане за децата. По повод това господин Христов предлага също да

бъдат подменени спортните уреди на игрището в училищния двор и закупим табели

за баскетболните кошове, като се обръща към господин Дамянов с молба да направи

проучване за цените.

Господин Христов предлага да гласуваме следните неща:

закупуване на 2 бр. нови тенис маси;

закупуване на 2 бр. тенис маси и нов спортен уред за училищния двор;

• да сменим спортните уреди на игрището в училищния двор и закупим табели

за баскетболните кошове;

Предложенията са подложени на гласуване, като са приети единодушно от

настоятелите:
• ЗА: 14
• ПРОТИВ: О

• ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: О

Точка 6 - Закупуване на учебни помагала за учебната 2022/2023 година

Господин Христов казва, че иска да направим кампания за закупуване на

учебни помагала, като разказва защо е добре да организираме закупуване на учебни

помагала - това улеснява родителите и учителите, като също помагалата се

закупуват с отстъпка от 15%, а за УН остава минимална печалба, която можем да

използваме за осъществяване на целите си.

Предложението да бъдат закупени учебни помагала за новата учебна

2022/2023 година е подложено на гласуване, като е прието единодушно от

настоятелите:

• ЗА: 14
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• ПРОТИВ: О

• ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: О

Р. софия

Точка 7 - Становище за изграждане на улица около 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Господин Христов разказва историята на казуса. През 2016 г., господин

Христов е бил на среща обществено обсъждане с архитекта на район „Искър“

главния архитект на СО и господин Ивайло Цеков, кмет на район „Искър", на която е

обсъдено дали да има или няма улица около 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Тогавашното сгановище на УН е, че подстъпа към училището не трябва да бъде по

незаконни пътеки и е добре да има малка улица, която би направила училището по-

достъпно за родителите. Госпожа Катя Дойнова взема думата и казва, че позицията

на училището през 2016 г. е била против изграждането на улица - понастоящем

училището остава на същата позиция.

Следват различни коментари от страна на настоятели относно вариантите за

изграждане на улица, тротоар, велоалея или комбинации от тях.

След направеното обсъждане, господин Христов предлага да гласуваме всяка

от тези идеи поотделно, като впоследствие да бъде изготвено официално становище

на УН на база взетите решения. Гласуването протича, както следва:

Гласуване за изграждане на тротоар около оградата в източната част на

училището:
• ЗА: 13

• ПРОТИВ: 1

• ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: О

Гласуване за изграждане на улица около оградата в източната част на

училището:
• ЗА: 1

• ПРОТИВ: 13

• ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: О

Гласуване за изграждане на велоалея около оградата в източната част на

училището:

• ПРОТИВ: 14

• ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: О

Окончателното решение е да бъде изготвено становище, което да подкрепи

изграждането на тротоар около оградата в източната част на училището, но не и на

велоалея.

Трябва да качим писмото на Георги Стоянов и протокола в секция „Ретроспекция” на

сайта на УН.
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

от Общо събрание на Сдружение Училищно настоятелство към 163 Зер н овдзг

Храбър", провело се на 20.04.2022 г.

ИМЕ

1. Бойко Стоянов

2. Борислав Дамянов

З. Ваня Димова-Богданова

4. Георги Христов

5. Диана Игнатова

6. Диана Миладинова

7. Евгения Лазарова

8. Елисавета Славова

9. Илина Ломска-Хрисгова

10. Катерина Стоянова

11. Людмила Балева-Йорданова

12. Малина Чавдарова

13. Мануела Дамянова

14. Мариета Бялкова

15. Марияна Минкова

16. Мария Григорова

17. Милена Владиславова

18. Михаела Петкова

19. Петър Гочев

20. Ралица Никова

21. Румяна Гърбева

22. Светлин Спасов

23. Стела Маркова

24. Таня Иванова

25. Татяна Микова

26. Теодора Богданова

27. Цвета Димитрова

КЛАС подпис

I AY11VB

III А

[В

II А, учител

IV Б

di7

ПА

учител

IV Г

учител

lBHlVA
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УЧИЛИЩНО

НАСТОЯТЕЛСТВО

УВЛ}КЛЕМИ НАСТОЯТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ,

на 20.04.2022 г. от 1830 ч.

в кабинета по извънкласни дейносла

в 163 ОУ „Черноризец Храбър-

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОлИО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

КЪМ 163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ДНЕВЕН РЕД

Отчет на поставените задачи на ОС от 06.10.2021 г.

Финансов отчет на Сдружението за 2021 г.

> ) Доклад на контролната комисия за 2021 г.

Организиране на Лятна занималня 2022

Приоритети за финансиране от УН

Д) Закупуване на учебни помагала за учебната 2022/2023 годинА

От Уаравитепнич съвет

17.04.2022 г.
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Доклад за свършените задачи, поставени на УС на УН към 163 ОУ

на ОС, проведено на ()6.1().2()21 година

Уважаеми членове на ОС, 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.

Направихме втора поръчка за униформено облекло съгластно решението на ОС.

Униформите бяха раздени. Поради грешка във файла на заявката поръчахме повече

от нужните ни униформи в размер 152, които са налични в стаята на УН. Имахме

казус с родител, които беше превел парите, без да пусне заявка и реално нямаше

размер за него. Парите бяха върнати. В момента налично имаме:

Блуза с къс ръкав /4 броя/ на цена 15,50 лева: размер 122 - 2 бр. размер 170 — 1 бр.

размер L — 1 бр. Блуза с дълъг ръкав / 18 броя/ на цена 16,00 лева: размер 122 — 4 бр.

размер 140 - 1 бр. размер 146 - 6 бр. размер 164 - 4 бр. размер 170 — З бр. Суитшърт

/ 29 броя/ на цена 21,90 лева: размер 122 - 2 бр. размер 152 - 26 бр. размер 164 — 1 бр.

Отделили сме от всички модели и размери за пробване и показване при записване на

децата в 1ви клас.

На събранието взехме решение да закупим З комплекта филтри за фонтаните на

Аквафор, не го направихме защото веднага след събранието ни затвориха и пратиха

децата онлайн, през зимата ситуацията беше неясна. Предстои да го направим. С

нашия настоятел инж. Борислав Дамянов направи проучване за боядисването, което

разгледахме на управителен съвет през март. След малко ще ви прочета цените и

условията. По решение на ОС провеждаме следобедна занималня с цена 120 лева на

дете на месец, имаме граждански договор с г-жа Марияна Минкова за сумата от 600

лева на месец. Започнахме със 7 деца, в момента са 5 и работим 0/0 само за да

облекчим родителите на учениците от ПК, По идея на г-жа Златина Граховска

подготвяме, за втори път след 2016, инициатива за промотиране на нашата ПК като

мост за влизане на цял първи клас директно в училището.

В края на календарната 2021 година съдействахме на училището с проучване на

нагласите сред родителите на ученици от IV клас за създаване на паралелки с

разширено изучаване на Математика, Български език, Английски език и Изкуства

през следващата учебна 2022/2023 година. Считаме, че това би помогнало да

задържим в училище много ученици, които след завършване на IV юлас напускат

нашето училище, за да се запишат в някое от „елитните“ училища в центъра на

София. Въпреки събраните отзиви от родителите, идеята не срещна подкрепа и не бе
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приета на Педагогически съвет в училището -- изтъкнатите причини бяха, от една
страна, че в V клас биха се оформили, както силни класове (с разширено изучаване на
Математика), така и слаби (паралелката с насоченост към Изкуства), а родителите
искат съставът на класовете да се запази.

През месец януари кандидатствахме по проект на Виваком ФОНД за 4500 лева,
съвместно със Сдружение ИМЕУС на тема „Заедно - доброволчески център за

решаване на конфликти”, но не получихме финансиране, за да осъществим идеята си.

В края на месец януари по инициатива на нашия настоятел адвокат Мария Григорова

и след решение на ОС взехме решение за организиране на подписка за включване в

бюджета за 2022 г. на Столична община за саниране и външно обновление на 163 ОУ.

По този повод госпожа Мария Григорова подготви специална петиция, която бе

подкрепена от 1062 души включително от кмета на район Искър и доре се обсъди по

радио София с него. Петицията, заедно с придружително писмо, бяха внесени в

Столична община до зам.кметовете и кмета г-жа Фандъкова. Получихме официален

отговор от г-н Ангел Джоргов, че училището е ключено за приоритетно саниране за

2022, но няма финансов ресурс в инвестиционната програма на Столична община за

2022 година.

През месец февруари извършихме проверка на столовото хранене в училището.

Храната беше вкусна, имаше забележки в бюфета и безплатната закуска. Изготвихме

протокол и доклад и оценихме работата на оператора [съгластно решение 2 на СОС

от 2015/ с оценка 1. Докладът предстои да бъде изпратен до Община Искър.

Подготвили сме и писмо до общината да ги подсетим, че през септември изтича

срокът на наемателя ЕТ Вера Гекова и трябва да обяват конкурс, които трябва да има

представител на родителите.

Искам да споделя за един приятелски огън през месец февруари. В разговор с

директорите на 23.()2 разбрах от тях, че са сключили договор на 17.Ф2 с фирма Алфа

Бест ЕООД, чийто търговски представител е родител от 1 Б - г-жа Десислава

Евстатиева, за изграждането на нов уеб сайт на училището. като цялото това е

чудесна новина, защото сегашният е направен преди 20 години и е бъгав и труден за

навигиране. Поради липсата на информация за родителите през 2()14 пуснахме сайта

на настоятелството с директен линк от секция „Родители” в сайта на училището. В

процеса на разговора ме информираха, че трябва Настоятелството да си купи нов

домейн и да си прехвърли сайта на друг хостинг, защото това пречи на сайта на

учлишето да се индексира в Гугъл. Признавам, че го приех като неуместна шега и

казах само - ще го приема като цензура, не смятам че говорите сериозно да

простреляте активния сайт, които се индексира за служебна победа в търсачката на

Гугъл. Отделно от това трябва да се изхарчат едни пари от УН вместо да се подобрява

средата в училището. Поисках телефон на майката от 1Б да говоря с нея и да ми

обясни какво точно пречи сайта на Настоятелството. Преди да й звънна говорих със

системния администратор Петър Славов, както и със Суперхостинг ()ОД, където се
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намират двата сайта в един общ хостинг като адон домейни. И двама потвърдиха —
няма как единия да пречи на другия в индексацията въпреки, че ползват адон
домейн и са на един хостинг — всичко зависи от съдържанието и оптимизацията на
конкретния сайт как ще се индексира в Гугъл. Обадих се на г-жа Десислава
Евстатиева от Алфа бест ЕООД, каза че очаква обаждането ми и ако не си вземем нов
домейн и хостинг и не си преместим сайта, ще бъде изтрит, защото не сме страна по
договора й с училището. Признавам тези думи ме взривиха, първо защото тя е
родител на ученик в 1ви клас и поставя работата си пред училището и другите
родители и второ очевидно някой от ръководството на училището наистина вярва,
че сайта на Настоятелство пречи на индексацията и са го обсъждали при подписване
на договора. Това беше приятелски огън и се случи точно в деня, в които отидох да

внеса подписката в Столична община за санирането и остави лошият вкус в устата,

че ние работим за училището, но това не се оценява изобщо. На следващия ден

изготвих писмо с което настоявам да получа копие от договора и да присъствам на

среща с фирма Алфа Бест ЕООД - все още няма официален отговор, освен обаждане и

извинение по телефона от г-жа Дойнова и уверение, че това е било грешка и няма да

се трие сайта на настоятелството.

С помощта на адв. Григорова изготвихме план за процедурата по иницииране на

смяна на официалната дата на деня на бащата. Изпратихме и получихме писмо за

подкрепа от Наталия Кирилова и Давид Кюранов Асоциация Родители. Направих и

анкета сред родителите - гласуваха 67 родители, като 65% казаха ДА. Аз

продължавам да твърдя, че идеята е правилна и бащите в България имат право на

това. Реших да спра с движението на тази инициатива въпреки ентуасиазма си по 2

причини:

1. Огромната апатия сред хората и в частност бащите — при 550 ученика има поне 50()

бащи - гласуваха 67, вероятно майки против, ако съдя по коментарите във Фейсбук

страницата. Отделно - от 27 настоятели има само 4ма мъже т.е. пълна апатия, а за

инициативното събрание имаме нужда от 50 души.

2. Войната в Украйна и ролята на САЩ в нея. Без да влизам в полемика, не искам

смяната на датата да бъде „американска“ и да бъде акцент в процедурата. Оставаме

само с 8ми март и 26ти декември.

Относно кампанията за закупуване на униформено облекло, която УН организира

всяка година през месец май, считано от тази година има промяна - след

предварително обсъждане и проведени срещи с ръководството на училището и

изпълнителния директор на ГАРМЪНТ ФАКТОРИ, госпожа Кристина Чокоева,

кампанията за поръчка на униформено облекло вече ще се организира от училището,

а не от Настоятелството. Причините за това са ясни и конкретни - задвижихме един

страхотен процес да имаме униформено облекло на ниска цена в училището,

последните 5 години се грижехме за оперативната организация и създадохме лесни

процедури и организация. Приключвайки моя последен мандат искам да съм

сигурен, че съм че работата ще продължи безпроблемно и за това искам да я предам
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Ает.а

на ръководството на училището докато съм още тук. Давам си сметка, че не мога да
задължа никои след мен да хвърля толкова труд и да отделя от личното си време за
тази дейност. Надявам се да има униформено облекло и след 2()23 година в 163.0У.

През месец март изготвихме и внесохме няколко официални писма до ръководството
на училището - искане за отпадане на забраната за ползване на ученически
шкафчета., искане за орагнизиране за бта година на лятна занималня за децата в
училището и искане за наемане на щат на логопед и педагогически съветник или
втори психолог в училището. Писмото по повод отпадане на забраната за ползване
на ученически шкафчета даде резултат, като Директорът на училището взе решение

забраната да отпадне — учениците могат отново да ползват шкафчетата в общите

части на училището. Все още нямаме отговори на останалите писма от г-жа Дойнова.

Проведох 10тина разговори и имейли с г-жа Мария Григорова — млад, успял и

активен настоятел и родител на 2 деца. Тя отдели време заедно със съпруга си да

поставят плочки на пътеката към Дружба 4, да почисти двора преди деня на

отворените врати, подаде ни информация за кандидатстване за проект на ЛИДЛ,

както и даде идеи за подобрение на двора на училището.

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

сайта и Фейсбук-страницата. Участвах в З Педагогически съвета, с Катерина

Стоянова и Светлин Спасов проведохме З Управителни съвета, проведох множество

разговори с учители и родители, като се опитвахме заедно да разрешим възникнали

казуси.

Искам да обърна внимание на една новина, която ще изиграе роля през тази година

за развитието на училището През месец август г-жа Катя Дойнова навършва

годините за пенсия и следва да бъде пенсионирана. Тя е директор от 23 години. Без

яснота дали ще има конкурс или директорът на РУО София град ще продължи за още

1 година договора на г-жа Дойнова считам, че това е събитие, което е важно за

училището и следващия председател на Училищното Настоятелство трябва да има

предвид.

В момента членовете на УН наброяват 27 души с платен членс внос.

Благодаря ви, Настоятели!

4

20.04.2022 орги Христов

дстател на Управителния съвет/
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Приложение 1 кън CC 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на УН 153 ОУ

към 31-12-2021 година

АКТИВ ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ в ХИЛ. лв.

Текуща Предходна
година го ина

а 2
А. Записан, но невнесен
капитал
Ь. Нетекущи (дълготрайни)
активи

L Немате ални активи
1. Продукти от развойна

йност

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

3. Тъ говска еп а я
4. Предоставени аванси и
нематериални активи в
п о ес на из а ане
Общо за група Д:

Н. Дълготрайни материални
активи

Земи и ади в т.ч.:

- земи

-сг и
2. Машини, производствено

обо ване и апаа а

ъо ъжени и
редоставени аванси и

дуготрайни материални
#тири в процес н?

Об за
Дългосррчни финансови

активи

Акции и в

п иятия о

(Предоставени заеми на

предприятия от група

3.,Акции и дялове в

асоциирани и смесени

4. Предоставени заеми,

свързани с асощзиранит
снесени предприятия

5.

6. заеми
7. И“увени собствени ащии

РАЗ ЕЛИ ГРУПИ СТАТИИ

а

А. Собствен капитал

1. Залисан капитал

П. П чии от емисии
[П. Резерв от последващи

IV. Резерви

. Законови ви

2. Резерв, свързан с
изкупени собствени акции

З. Резерв съгласно

ителен акт

4. Други резерви

Общо за

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

азп делена печалба

- непокрита загуба

VI. Текуща печалба (загуба)

Общо за

Б. Провизии и сходни
задължения

1. Провизии за пенсии и

подобни задължения

2. Провизии за данъци, в

- отсрочени данъци

З. Други провизии и сходни

Общо за Б:

В. Задължения

1. Облигационни заеми с

С а вхил.лв.

Текуща
година

12

12

12

12

Предходна
година

2

13

13

13

12

отделно посочване на
конвертируемите,
в т.ч.:

номинална стойност
хил. лв. до година



[V. Отсрочени данъци

Об оза а ел Б:
В. Текущи (краткотрайни)

L Мате иални запаси
1kC инии мат иали
2. Незавършено
п изв ство

З. Продукция и стоки, в т.ч.:

- по ция

- стоки
4. Предоставени аванси

Общо за
И. Вземания

Вземания от клиенти и
доставчици, в т.ч.:

1 г ина

Вземания от предприятия
от

над годинр

З. Вземания, свързани с
асоциирани и смесени

п иятия вт.•ч.:
над 1 го ина
4. вземания, в т.ч.:

над 1 година

Общо за па П:

[Н. Инвестиции

1. Ащии и дялове в
п п иятияот
2. Из ени собствени акции
номинална стойност
хил. лв.

З. ги инвестиции

Об оза па Il[:
IV. Па ични е ства

-вб й
—в безсрочни сметки

позит

О о за

Об за аздел В:
Г. Разходи за бъдещи
пе иоди

Сума на актива

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

на 1 го ина
2. Задължения към
финансови предприятия, в

01 го ина

на 1 го ина
З. Пол ени аванси в т.ч.:
до 1 година

н 1 го ина

4. Задължения към
доставчици,

до 1 година

на 1 го ина
5. Задължения по полици, в

до 1 година

над 1 година

6. Задължения към
п п иятия от

о 1 година

над 1 го ина

7. Задължения, свързани с
асоциирани и смесени
п едп иятия вт.ч.:
до 1 година

над 1 година

8. ги задължения, в т.ч.

до 1 година

н 1 година

-към пе сонала в т.ч.:
до 1 година

над 1 година

- осигурителни задължения,

до 1 година

н 1 година

-данъчни задължения, в т.ч.:

о 1 година

над 1 го ина

Общо за аз ел В, вт.ч.:
01 го ина

над 1 година

Г. Финансирания и приходи
за

б е и пе ио и вт.ч.:
инанси ания

—приходи за бъдещи

пе ио и

СУМА НА ПАСИВА
А+Б+В+ 12

0
Mariya [)igitally s'gned

Дата на съставяне: 06.04.2022 Съставител;. Mihayova
by Mariya

ylova
Ръковод

Dimitrov Olm'trova



СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ДО ОЬЩОТО СЪБРАНИЕ НА

Сдружение УН към 163 ОУ

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

доклдд

До председателя на КК към СУН към 163 ОУ” Черноризец Храбър“ за 2021

Относно: финансовия отчет към СУН към 163 ОУ” Черноризец Храбър“

На база на изпратения финансов отчет от счетоводството за приходите и разходите и банковите

извлечения на СУН към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ за 2021г., в качеството си на председател на

КК 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 Евгения Лазарова — председател заключи че, след Hanpase€ara

проверка не се откриват нередности в използването на средствата на СУН 163 ОУ „Черноризец

Храбър".

Одита бе проведен в съответствие с изискванията з конодателството на РБ.

Предс ат на КК: гения Л

гр. София
Дата:

20.04.2022



Georqi Hristov

From:
Sent:
то:
Subject:

Boriglav t)amqnov tbotydamqnov@abv bql
Friday, Мае Н, 2022 9 52 АН
д hristov@ghgoup eu
боядисване фасада

Здравей Георги,
от проучването което направих във връзка C боядисването адо ние гоним нещатабез да С е МИНА В а
през фирма:
- наем на вишка 90лв/ ден.
- наем на комресор 19лв/ден.
- цена труд на бояджия за полагане 2 ръце 3лв/м2.
- цена труд на бояджия за полагане на 1 ръка грунд 1лв/м2.

боя разход 32ег/м2 за 2 ръце 4 1еег/м2 грунд при полагане е компресор ( тук взависямост
каква квадратура ще боядисваме и какъв цвят ще е боята може да се пресметне колко ще излезе

- пневматичен пистолет за боядисване - 26рх45лв Принципно с компресор и от вишка де може да
ее боядисва' около >ее-25Эм2 на ден, което е около месец работа. Трябва да са поне две ръце боя

ГТнд, тъй като е външно и според мен ще се наложи и да се предвиди и очукзане на места ча
счествуващата мазилка която е в лошо състояние. Това са пак някаква разходи например З
надници х:еелв.
Поздрави

ау L) 000 и

07) —-3



О. //l& 09. 2022r,

Оферта до Сдружение Училищно Настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“

ОФЕРТА

Наименование Мярка К - во

1. Машинно почистване на терена. 500.00

2. Пръскане с битумна емулсия преди полагане на асфалта. 500.00

З. Доставка и полагане на плътен асфалтобетон със средна 500.00

дебелина бсм.

4. Машинно смяна жаляк 3.5т. Бр. 1.00

5. Общо без ДДС:

6. ддс 20%:

7. Всичко:

Димитър Янков тел: 0884 165 681

Ед.Цена

2.50лв.

3.50лв.

38.50лв.

350.00лв.

Стойност

1250.ООлв.

1750.00лв.

19250.оолв.

350.00лв.

22550.оолв.

4510.00лв.

27060.оолв.

Начини плащане: 40% аванс 40% след подготовка и 20% окончателно плащанена 

Окончателното плащане ще се извърши след измерване на точните количества

Възложител• Изпълнител•

ово кьу



0754/4

До: Сдружение Училищно Настоятелство към 163 ОУ „Чернори•ец Храбър“

Относно: Запитване за асфатиране на училищен двор

Ценова оферта

Във връзка с направеното от вас запитване искаме да Ви представим нашата оферта за имп,лнеиие ва СМР инто следва:

Строително монтажни дейности К-во Ед.чеиа

мя ка

1 Почистване на площадна 500,00 2,51

Полагане на асфалтова настилка до 10см, включително битумна
62,55500,00

емулсия.

Обща сума в лева без ДДС

забележка:

д.Възложителя трябва да осигури безпрепятствен достъп до строителната площадка.

2.Валидноспа на офертата е 30 дни.

З.Трябва де бъде направенр авансово плащане на 100% от посочената сума в ценовата оферта.

дата: 18D4.i022r, С уважение:

Ада

1155,00

31275$“

32 530,00

ed В Арр



Ч/;дј C) # 2022 г

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163.ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

До Председателя

на Управителния Съвет

Сдружение Училищно Настоятелство

Относно: Закупуване на 2 броя тенис маси за физкултурния салон на училището

Искане за финансиране

Уважаеми г-н Христов и настоятелство,

като учител по ФВС и ръководител на занимания по интереси _„клуб по тенис

на маса“ искам да споделя, че вече имаме първите успехи с училището — 2 бронзови

медала — един при момчетата и един при момичетата на VII-M0 индивидуално

ученически първенство по тенис на маса V-VII клас. В момента разполагаме с Б стари

и доста амортизирани тенис маси, на които могат да играят максимум 10 ученика

едновременно. Интереса на учениците на 163 ОУ за тениса на маса след тези успехи

се увеличи многократно и в момента имам 20 записани ученика от 5 до 7 клас в

клуба по тенис на маса. Голямата бройка води до непълноценни тренировки и ге

налага учениците да се изчакват. От личен опит мога да споделя, че това в бъдеще

води до недовослтво, дразги и отказване от практикуването на спорт.

Предлагам Ви да закупите 2 броя тенис маси.

1. Вариант 1 - тенис маса Pongori ТТТ1З0 -

https://www.decathlon.bg/tenis-masa-ttt130-id 8641412.html (цена

679 лв.)

2. Вариант 2 — тенис маса kettler К1 indoor

N 215-9010КЕ-



С.ДГУЭКЕНИЕ УЧИЛИIЦНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
16.3 ОУ „ЧЕРНОГИАЕН ХРЛКЪР'

А df097e8gc8bce1de031dZ32'1A (н е н а

Кат специалист в тази област силно препоръчвам вариант 1, като предимствата сх
По-де&-л плот с по-добър отскок на топчето
Л«но сгъваема
По—компактна от вариант 2 в сгънато положение
Коаката се нивелират
При пов;хда на мрежата. лесно може да се сменн
По-масивна н здрава конструкция

Очакване подкрепа от Ваша странх

С уважение: Петър Караджов


