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Мемо от среща на Съвета на настоятелите,  

състояла се на 05.03.2020 г. 
 

 

Присъствали: 

Директор Анна Калчева и Вили Петрова (частично), Десислава Стоянова, Катя Великова 

и Диляна Гюрова (протокол) 
 

Обсъждани теми: 

 

1. Актуални новини – какво се случва в училище: 

- Преди две седмици е имало теч от парното в мазето на училището 

- Информация за документите и приключването на ремонта на двора в 

училището все още не е получена 

- Части от старата ограда на училището са започнали да загниват и скоро ще 

трябва да се подменят 

- Оградата откъм читалището продължава да е проблем – постоянно се правят 

дупки, през които се минава 

 

2. Как продължаваме да действаме за санирането, вкл. ще правим ли 

подписка? 

Да поискаме нова среща при кмета Павлов, за да поискаме отново същите неща – 

район Лозенец да внесе проект към ОПФ, да ни предостави екземпляр - да питаме 

на какъв етап са стигнали с подготовката на проекта и че са ни посъветвали, че е 

добре да пусне процедурата по избор на доставчик , за да не се губи време, това 

увеличава шансовете за избор, кой да бъде финансиран при наличие на средства; 

също да поискаме информация докъде стигнаха нещата с финализирането на 

ремонта; г-жа Калчева казва, че може би скоро ще се наложи да се пристъпи към 

демонтаж на части от оградата на новото игрище, защото ще стане опасно 

(накратко проблемите – оградата на новото игрище, липсващи бордюри, 

ринговете на баскетболното игрище, дупката на канала, стълбите) 

Иначе съществените нужди са от саниране и ремонт на инсталациите. 

Да поискаме от района и информация за предстоящия конкурс за избор на нова 

фирма, която ще управлява стола – има родители, които проявяват жив интерес 

към темата 

 

Катя се е запознала каква е законовата процедура за организиране на подписка – 

инициативен комитет от 7 човека, избира се председател, хубаво е да се мине през 

нотариус, регистрираме се в КЗЛД, до 2 дни ни издават разрешително, след това 

информираме района къде ще събираме подписи, от датата на регистрация имаме 

право 30 дни да събираме подписи, след това сваляме таблица от ЦИК, по която 

попълваме данните на подписаните лица. Важно е на всяка страница да присъства 

предмета на подписката. Събраните подписи, заедно с желанието си подаваме към 

общинския съвет. Данните се сравнияват по ЕСГРАОН и стандартно отпадат 

около 40% от подписалите се. Процедурата е по „Закон за прякото участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление“. 

 



2 
 

Грета потвърди процедурата по регистрация на инициативен комитет и се зае с 

реализирането му. 

 

За момента сме „За“ да направим подписка  Действаме бързо, за да сме готови 

за следващите родителски срещи в края на март (24.03 и 25.03).  

 

Текст на подписката: гражданите настояват да се използват публични средства за 

ремонт на училището... (Грета поема) 

 

3. Насрочване на Общо събрание на УН 

23.04.2020 (четвъртък) – за 17:30 ч. го обявяваме, за да почнем в 18:30 ч. 

 

4. Годишен отчет и годишен финансов отчет 

Деси го прочете  Предлага да има кратка версия, която да се разпространи сред 

родителската общност 

 

5. Жалби от майка на третокласничка за системата с чиповете и продаването 

на чипове 

Нямаме актуална информация – нищо ново спрямо случилото се до момента. 

Жалби са пуснати до много институции, през училището са минали от НАП, РУО, 

МОН – никой не е казал, че има проблем. 

 

6. Акция "Чисти ръце" – да обсъдим офертата за сапун и диспенсери 

Не мислим, че е работа на УН да поеме този разход, освен ако няма консенсус 

сред родителите, че са съгласни да дават пари за такова нещо (защото приемаме, 

че е покриване на базисни нужди, които би следвало да са за сметка на бюджета 

на училището) 

Катя предлага да пусне електронно допитване до родителите през онлайн-

инструмент. 

 

7. Други 

- Да набележим за какво да харчим събраните средства на УН, за да има какво да 

комуникираме с родителите и да продължим да събираме – допитване, след като 

се отчетем 

- Да имаме предложения, за да е по-лесно да се избере – лампи, тоалетните 

(например ремонт на някоя от последните неремонтирани тоалетни), ландшафтен 

архитект за двора 

- Да подновим проучването сред родителите те с какво могат да допринесат за 

училището 

 

8. Задачи 
- Да потърсим оферти от фирми, които снабдяват с хигиенни материали – през 

контакти, евентуално през други директори 

- Катя ще подготви онлайн-допитване до родителите след като се снабдим с 

оферти 

- Диляна да се обади на кмета за нова среща 

- Диляна да подготви документите за Общо събрание, праща на Грета за 

преглед – да има покани за всички и да ги дадем предварително на класните 

ръководители  

- Диляна да подготви финансовите документи за ГФО заедно с касиерката 
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- Диляна да пусне предварителна покана до представителите на класовете, за да 

мине  

- Деси да направи кратка версия (за PR-цели) на годишния отчет  

- Грета изготвя документите за подписка, след това се събираме да подпишем 

за учредяването на инициативен комитет 

 

 


