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Сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников“ – София 

       ЕИН: 130405685                                                          E-mail: seu_35_un@35sou.bg 
 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2020 г. 

 

За сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников“ 2020 г. 

започна с вече набелязани основни приоритети за работата на Училищното настоятелство, 

съгласувани с ръководството на училището и изведени от събраните мнения и предложения 

от родителската общност. Сред тях бяха: 

- Застъпничество за осигуряването на ремонт на училището от страна на Столична 

община 

- Търсене на финансиране за допълнителни дейности, които да обогатят 

програмата на учениците 

- Съдействие и взаимодействие с Ученическия съвет и ръководството на 

училището 

- Контакт с родителската общност  

Застъпническата дейност на Съвета на настоятелите бе посветена на острата нужда 

на сградата на училището от основен ремонт и подмяна на инсталациите. В продължение на 

работата от 2019 г., когато – отчасти благодарение на усилията на СН – от страна на 

Столична община бяха осигурени средства за обновяване на двора на 35 СЕУ, и през 2020 

г. бяхме проактивни и търсещи. Влязохме в контакт с новоизбрания кмет на район „Лозене“ 

и неговия екип, представихме актуалните нужди на училището от гледна точка на 

родителската общност и очертахме съвместни цели. Посетихме общественото обсъждане на 

бюджета на СО. Проведохме среща със зам.кмета по финансите Дончо Барбалов, на която 

получихме насоки къде и как да се търси финансиране за вече готовия проект за саниране 

на сградата и подмяна на инсталациите, както и редица други разговори за проучване на 

различните възможности с представители на различни институции. В резултат на тази среща 

през месец май район „Лозенец“ последва получената препоръка и внесе проекта за ремонт 

на училището с молба за финансиране от Столичния общински приватизационен фонд. През 

месец септември се срещнахме с общинския съветник г-жа Малина Едрева в проучвателен 

разговор доколко има перспектива за този проект от гледна точка на Съвета за управление 

на специализирания общински приватизационен фонд.  През октомври проведохме срещи с 

други общински съветници, както и с двама от заместник-кметовете на Столична община – 

г-н Дончо Барбалов и г-н Ангел Джоргов, отново с основен предмет на обсъжданията 

шансовете на 35 СЕУ да бъде включено в капиталовата програма на Столична община за 

2021 г. с проекта за саниране на сградата и подмяна на инсталациите.  

Участие като партньор в проект на фондация „Малките стъпки“ със заглавие 

„Гражданско образование чрез ученическо участие“, финансиран от Фонд Активни 
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граждани България (Аctive Citizens Fund) по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г., посветен на 

насърчаването на ученическото участие в местните политики. Участие в работни срещи по 

проекта – присъствено и онлайн, както и запознаване с подготвените от учениците проекти. 

Запознаването протече на няколко етапа – пред ученици, пред представители на родителите 

и пред училищното ръководство. Подготовка и участие в заключителна пресконференция 

по проекта през месец ноември.  

Съдействахме на Ученическия съвет за популяризирането на ученическите проекти, 

както и за набирането на финансови дарения за тях. Дарение на стойност 2000 лв. бе 

получено от Български фармацевтичен съюз по сметката на настоятелството като целева 

подкрепа за изграждането на лаборатория по химия в училището. Дарението бе отчетено 

през месец септември със закупуване на част от оборудването за лабораторията, което бе 

надлежно дарено и предадено във владение на училището.  

Съвместно с Ученическия съвет през август проведохме допитване сред родители и 

ученици относно качеството на храната в ученическия стол и в бюфета във връзка с 

получена молба от фирмата, наемател на двата обекта. Оформихме и предадохме протоколи 

с получените средни оценки.  

На няколко пъти през лятото инспектирахме училищните тоалетни и козметичния 

ремонт, извършен в тези на 4 етаж.  

През август съдействахме на учениците от 11б клас и на представителите на 

фондация „Малките стъпки“ при осъществяването на техния проект за освежаване на класна 

стая 34 по дизайн на учениците.  
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През месец септември съвместно с Ученическия съвет подготвихме и проведохме 

първата борса за учебници в училището.  

Също през месец септември се ангажирахме с комуникацията с район „Лозенец“ и 

Столичния инспекторат във връзка с необходимостта от промяна в местоположението на 

контейнерите за смет, намиращи се непосредствено до втория вход на училището, разкрит 

във връзка с противоепидемиологичните мерки.    

  
 

Проект „Запознайте се и програмирайте“, финансиран от ФРГИ – кандидатстване, 

оформяне на проектна документация, изпълнение на изискванията на донора и отчитане. 

Сърдечна благодарност изказваме на г-жа Поля Байчева, учител по ИТ, която подготви и 

проведе онлайн събиитето по проекта, тъй като от донорската организация не успяха да 

осигурят корпоративен доброволец, който да го поеме, съгласно предварителния план. В 

събитието участваха 19 ученика от 11 клас, избрали профил по ИТ, които навлязоха малко 

по-навътре в темата за програмирането и се запознаха с интересни инициативи в сферата.  

Подготовка на Общо събрание, 08.10.2020 г., вкл. провеждане на анкета сред 

родителите относно най-съществените проблеми на училището от тяхна гледна точка. 

Анкетата бе попълнена от над 200 души и даде добра отправна точка за обсъжданията по 

време на ОС.  

В изпълнение на решението на Общото събрание на 24.10.2020 г. монтирахме 

диспенсери за тоалетна хартия и хартиени кърпи за ръце в тоалетните в основното тяло на 

училищната сграда – общо 24 диспенсера за тоалетна хартия и 8 диспенсера за кърпи, които 

на 26.10.2020 г. бяха заредени и с консумативи, покрити изцяло със средства на УН.  
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На 10.11.2020 г. проведохме онлайн обсъждане относно училищния стол, в което се 

включи и зам.-кметът на район „Лозенец“ Михал Сотиров. За съжаление участваха много 

малко родители, но тематичната анкета за стола бе попълнена от близо 60 души, чиито 

обобщени отговори бяха представени на срещата. Обсъдиха се и идеи за бъдещата 

подготовка на търга за възлагане управлението на училищния стол, както и различни 

варианти, при което това може да става при условия, които да са близки до пазарните и да 

предоставят възможност за бизнес развитие, но и за добро качество на храната.  

През месец ноември подготвихме проектно предложение към програма „Кризата 

като възможност“ на Столична община в партньорство с 35 СЕУ и с фондация „Малките 

стъпки“. Проектът бе озаглавен „Онлайн“ не значи „пасивни“ и най-общо представлява 

продължение на приключващия проект на фондацията в сферата на гражданското 

образование. Идеята бе обсъдена и с Ученическия съвет и следва да надгради наученото до 

момента, да осигури подобни занимания за по-широк кръг ученици, които до момента не са 

участвали, а на по-опитните ученици да даде възможност да влязат в ролята на обучители и 

да предадат придобития опит в някои от практическите занимания. За съжаление проектът 

не бе избран за финансиране. 

Също през ноември бе официалният край на проекта на фондация „Малките стъпки“, 

във връзка с който се включихме в заключителната пресконференция. Медийно отразяване: 
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Евроком ТВ   „Ученици преобразяват училището си“    

https://eurocom.bg/new/uchenitsi-preobrazyavat-uchilishcheto-

si?fbclid=IwAR1uewsqZwC_nWsqrOnJKc8ZSxaFhiKCh7jdATQ9shs5hFR2x2q3Q7VCXCM 

 

Преди всички със Силвия Великова, „Ученици от 35-то успяха да създадат 

лаборатория по химия“    https://bnr.bg/horizont/post/101382323/uchenici-ot-35-uchilishte-v-

sofia-uspaha-da-sazdadat-laboratoria-po-himia?fbclid=IwAR14phpDSPRGRqVeRAGkMG-

PXXORzVG5f_uEscv_Yl4XMk97C7JcWkC4GwE 

 

www.news.bg, „Ученици дават идеи на СОС за ремонт на училището си“    

https://news.bg/society/uchenitsi-davat-idei-na-sos-za-remont-na-

uchilishte.html?fbclid=IwAR342fInMdLe_TFDQ-

PgYbRDs78NGb_MNjMbaKlSOq3AKlIFGKwlMC46Ph0 

  

Комуникация с родители – през имейл с представителите на отделните класове, 

както и през Вайбър – всички важни покани и допитвания бяха разпространявани по тези 

комуникационни канали в опит да достигнем до колкото се може повече представители на 

родителите.  

Осигурена подкрепа за училището: 

- Френскоезична театрална трупа Les Strapontins = 900 лв.; 

- Книжка по философия, дело на 30 ученика от 3, 4, 5 и 7 клас в резултат на работата 

им с психолога Людмила Цветкова = 430 лв.; 

- Оборудване за лабораторията по химия = 2120,80 лв.  

- Хигиенни материали в училищните тоалетни = 1101,59 лв.  

- Други материали = 280,11 лв. 

- Закупен един мултимедиен проектор за училището с финансирането от проекта 

„Запознайте се и програмирайте“ = 636 лв. 

- Стойки и монтаж на 3 бр. проектори в класни стаи = 596,52 лв. 

Получена финансова подкрепа: 

- 2000 лв. дарение от Български фармацевтичен съюз (за лабораторията по химия) 

- 580 лв. финансиране по проект „Запознайте се и програмирайте“ 

- 1160 лв. дарения от родители, получени по банков път в рамките на календарната 

година  

- 3580 лв. дарения от родители, получени в брой в рамките на календарната година  

София, 07.04.2021 г.     Изготвил:   

      Диляна Гюрова-Кюпелийски 

Председател на Съвета на настоятелите 
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