
Д О К Л А Д 
 

относно дейността на Сдружение  
“Училищно Настоятелство при 93-то СОУ Александър Теодоров - Балан” 

за периода май  2017 – февруари 2018 година 
 
            Поради липсата на дейност на предходните членове на УН от 
07.07.2017г. бе извършена нова съдебна регистрация влязла в сила на 
10.08.2017г. След съдебната регистрация  Училищното Настоятелство пое 
своите отговорности и функции. За съжаление не се осъществи реална 
приемственост от предходното Училищно Настоятелство и се наложи да се 
борим с натрупаните във времето нерешени проблеми. Въпреки тези 
обстоятелства и  липсата на опит за много от нас в тази дейност, Училищното 
Настоятелство съумя да планира и организира своята дейност.  
           Настоящото събрание е първото за разглеждания период. Съветът на 
настоятелите редовно провеждаше своите заседания, на които се обсъждаха 
проблемите по учебната, спортната и културно – масовата дейност и се 
вземаха решения за тяхното преодоляване. Училищното Настоятелство има 
ясна и прозрачна счетоводна отчетност. 
 

През разглеждания период УН осъществи следните проекти: 
1. Организиране  и провеждане на анкета на 3 нива: родители, учители и 

ученици. 
2. Изработване на проекта към МОН част от национална програма 

„Информационни и комуникационни технологии“. Проектът беше 
спечелен само в частта си за безвъзмездно ползване на платформата 
„Школото“ за една учебна година. Стойността на спечелената платформа 
е 2500 лева. 

3. Участие в изготвянето на спечеления проект на СО „Моето зелено 
училище“. 

4. Проект „ЦЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ Във фоайето е поставен монитор, на 
който постоянно ще се изписва важна за училището информация (дати за 
състезания и тържества, информация за матури и изпити, текущи 
проекти и т.н.) и ще се показват филмите заснети от класа по 
журналистика. Благодарение на даренията на г-жа Мариана Коева и г-жа 
Елена Шарова проектът беше реализиран навреме за отбелязване на 
коледните празници. 

5. Изработване и купуване на грамоти и награди за участниците в 
провежданите от Обществения съвет математически състезания. 

6. Осигуряване на квестори за провежданите от Обществения съвет 
математически състезания. 

7. Организиране и осъществяване съвместно с Обществения съвет на 
трите предварителни кръга на едно от най-престижните международни 
математически състезания. 

8. Участие в организация и украса за благотворителните базари за Коледа, 
1 март и Великден. 

9. Смяна на рамката на портрета на патрона на училището в главното 
фоайе. 
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10. Смяна на рамките на портретите от централното фоайе и преместването 
им в коридора на 2 етаж. 

11. Купуване и реализиране на коледна украса за централното фоайе. 
12. Осигуряване на ползването на урната на УН с цел благотворително 

събиране на помощ за болно дете. 
13. Сключване на договор с Mindhub и организиране на провеждането и 

финансирането на проекта им за преподаване на програмиране в 
началните класове 1 до 5 клас. 

14. Помощ в организацията на участието на училището в проекта „Капачки за 
бъдеще“. 

 
Текущи и бъдещи проекти на УН са: 
 

№ 
Название 
на проект 

Кратко 
описание 

период 
Необходима 

помощ   

1. 
„ЧИСТИ 
РЪЦЕ“ 

Оборудване на 
всички тоалетни 

в училището с 
диспенсери за 
сапун, кърпи за 
ръце и тоалетна 

хартия и 
хигиенни 

консумативи за 
почистване 

целогодишно 
15.09 – 30.06 

съфинансиране 

2. 
„ФИНАЛ 
НА МБГ“ 

Осигуряване на 
транспорт и 

престой в 
Несебър за 

провеждането 
на финален кръг 
на медалистите 
от проведените 

в училище 
кръгове 

юни 2018г. съфинансиране 

3. „РОБОТИ“ 

Закупуване на 
роботи и 

таблети за да 
може да се 
преподава 
съответния 
модул на 
Mindhub 

До набиране 
на нужната 

сума 
съфинансиране 
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4. 
„ЗЕЛЕНА 
СТЕНА“ 

Съществуващата 
мивка във 

фоайето срещу 
входната врата 
на училището 

ще бъде 
превърната в 

прекрасна 
„зелена стена“ 

от истински 
растения 

ноември 
2017г. –май 

2018г. 

съфинансиране 
и участие в 

засаждане на 
растения 

5. 
„КОМФОРТ 

ПРИ 
СПОРТ“ 

Смяна на 
вратите на 

съблекалните с 
устойчиви на 

счупване и 
осигуряване на 
заключването 

им по време на 
часовете 

До набиране 
на нужната 

сума 
съфинансиране 

 
 
 
Списък с тези проекти както и техните стойност и срок са предоставени 

на всеки от присъстващите членове. 
Финансовият отчет, който също е предоставен на всички присъстващи 

членове е за предходната календарна година. 
През посочения период бе осъществена отлична комуникация и 

съвместна дейност с ръководството на училището и Ученическия съвет.  
Препядствие пред дейността на УН беше единствено ниската 

събираемост на членския внос, която се надявам, че след днешното събрание 
ще се промени. 

Пожелаваме на всички членове на УН и училищното ръководство, 
успешна и ползотворна работа през следващата година.  
 
 
 
 
     Председател на Съвета на Настоятелите:  
 
 
                                                                                   /Владимира Луканова/ 
 
 
27.03.2018 година 
град София 


