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Мемо от среща на Съвета на настоятелите и училищното ръководство, 

състояла се на 10.04.2019 г 

 

Присъствали: 

1. Александър Симеонов, представител на 6б 

2. Диляна Гюрова-Кюпелийски, представител на 6б и Председател на Съвета на 

Училищното настоятелство 

3. Катя Великова-Димитрова, представител на 2б 

4. Анна Калчева – Директор на 35 СЕУ 

5. Величка Петрова – Зам. Директор 35 СЕУ  

6. (частично) Марина Тошкова – главен учител по физическо възпитание и 

спорт 

 

Обсъждани теми: 

1. Тема „Двора“ 

(Участва и Марина Тошкова)  

УН, училищното ръководство и учителите по физическо възпитание и спорт 

са на единното мнение, че приоритетно трябва да се извърши  

преасфалтирането на двора, особено в частта откъм улица „Милин камък“ (и 

особено на мястото на някогашната къща) 

Да се продължи с „натиска“ върху районния кмет за осигуряване на такъв 

ремонт! 

 

Във връзка с получения отговор от дирекция „Жилищно и обществено 

строителство. Топлоенергетика и енергийна ефективност“ към Столична 

община на внесеното от нас писмо – да продължим с „натиска“ върху кмета и 

усилията да се кандидатства пред Общинския приватизационен фонд за по-

съществен ремонт 

  

2. Програма „Зелена София“ 

Предложенията на Ученическия съвет са много симпатични, но не всичко е 

практично и реализируемо. Беседките са твърде скъпи и едновременно с това 

малки като размери, масите с пейки са чупливи, а затревяването няма да е 

възможно поради липса на почва. Избираме пейки от тези с облегалки 

(каквито има в двора и към момента), храсти и фиданки  

По съвет на Димитър Асенов (съпруг на Марина Тошкова и същевременно 

специалист по екология към район „Лозенец“, тоест човекът, който 

експертно ще работи по проектното предложение) е добре да включим дъб и 

клен в проекта 

 

3. Заплащане на режисьор и сценограф на френскоезичната театрална трупа – 

запазваме договорките, направени между екипа и предходния състав на 

Съвета на настоятелите. Остава за задача да търсим финансиране за по-

нататъшното обезпечаване на дейността. 
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4. Други финанси – счетоводителят на училището е заплатил за домейна, 

следва да се възстанови от касата на УН 

 

5. Сайт – същата фирма, на която се плаща за домейна („Алина Дизайн“), е 

разработила и самия сайт, съответно може да съдейства за някакви промени. 

Да се говори с работна група „Комуникация“ за евентуални предложения за 

подобряване визията и структурата на сайта (може по време на Общото 

събрание идната седмица) 

Следващи стъпки: 

1. Подаване на проект по програма „Зелена София“ – до понеделник 17.06 – 

Диляна и Катя 

2. Документация за Общото събрание – до четвъртък 20.06 – Грета и Диляна 

(уточнено по телефона преди срещата) 

3. Следваща среща с районния кмет Любомир Дреков и настояване за 

преасфалтиране на двора + задвижване на кандидатстване пред Общинския 

приватизационен фонд 

4. Насрочване на следваща среща на Съвета на настоятелите – чрез имейл-

комуникация 

5. Ообсъждане на останалите точки от предварителния дневен ред – на следваща 

среща 

 


