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 Кризисната 2020 г. остави сдружение „Училищно настоятелство към 35 

СЕУ „Добри Войников“ с редица отворени теми и актуални въпроси както за 
застъпническа дейност, така и за пряк ангажимент към училището и учениците. 

 
Такива бяха: 
- Застъпничество за осигуряването на ремонт на училището от страна 

на Столична община 

- Инициатива за подобряване на състоянието на училищния двор  

- 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  
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НАШАТА СЪВМЕСТНА РАБОТА ПРЕЗ 2021 Г. 
 

Съвет на настоятелите   
 

И през 2021 г. Съветът на настоятелите провеждаше редовни онлайн обсъждания (във 
видео-срещи 11.02, 18.03, 26.04, 11.05, 17.05, 25,05, 28.06) и текущи дискусии, както и вземаше 
участие в други значими срещи (напр. 15.03.2021 г. – участие в среща на Обществения съвет 
към 35 СЕУ).  

 
Съветът на настоятелите изготви годишния отчет за 2020 г., както и годишния финансов 

отчет на сдружението с подкрепата на счетоводната фирма „Мидикон“ ЕООД. 

  
През април 2021 г. подготвихме номинация за фондация „Малките стъпки“ за годишните 

награди на Национална мрежа за децата „Златна ябълка“ в категорията „Детска организация“. 
 
През септември 2021 г. участвахме в официалното откриване на учебната година с 

приветствие към първокласниците и осмокласниците по време на две от трите тържества на 
15.09.2021 г.  
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Инициатива за двора  
 

В периода март-юни 2021 г. Явор Поптошев от Съвета на настоятелите организира и 
проведе инициатива за набиране на дарения за подмяна на част от спортните съоръжения в 
двора на 35 СЕУ „Добри Войников“. До края на годината общо 4 компании дариха средства в 
размер на 7000 лв. целево за подобряване на условията за спорт в двора. Изготвен бе план, 
подаден бе за съгласуване в район Лозенец. През май първите два баскетболни коша бяха 
поръчани, доставката бе направена през месец юли, а монтажът бе започнат едва през 
коледната ваканция по независещи от училищното настоятелство и училището причини. 
Монтажът се осъществява от избрана от район „Лозенец“ фирма и  се финансира частично със 
средства на района и с финансов принос от настоятелството.   

 
В първите дни на календарната 2022 г. вече можем да се поздравим с обновени 

баскетболни кошове в двора на училището и сърдечно благодарим на всички замесени! Вярваме, 
че подобряването на условията за спорт и физическа активност в двора е изключително важно 
не само за учениците, но и за цялата местна общност.  

 

               
 

 

Инициатива за ремонт на училищните тоалетни 

  
През април месец подготвихме формуляра за кандидатстване към инициативата на 

Столична община „София Избира Децата“ за ремонт на училищни тоалетни.  
 
Съгласувахме усилията си с училищното ръководство, посъветвахме се и с 

представителите на Ученическия съвет, свързахме се с проектанти, които направиха две 
посещения и ни консултираха при първоначалното планиране на евентуалния ремонт на 
тоалетните. Съгласно регламента за кандидатстване официален посланик на училището в 
процеса на кандидатстване бе Диляна Гюрова, председател на Съвета на настоятелите.  
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През месец май получихме чудесната новина, че проектът е избран за финансиране от 
комисията на инициативата и в началото на юни започна работа по изготвянето на същинския 
проект от избраното архитектурно бюро.  

 
Поддържахме постоянен контакт с архитектите, както и с представителите на „София 

Избира Децата“, участвахме в работни срещи, следяхме комуникацията и в работната група във 
Фейсбук, за да сме в течение с всички новости в развитието на инициативата като цяло.  

 
 
Визуализации от оригиналния проект за ремонт на училищните тоалетни – „АМИ Студио“ ЕООД 
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Проектът се оказа и голямото ни предизвикателство през 2021 г., което не остана скрито 

от родителската общност или от Столична община.  
 
Последва сериозна поредица от срещи и дискусии със замесените страни, съпътствани 

от регулярни посещения на обекта от страна на представител/и на училищното настоятелство, 
текущо проследяване на напредъка и на възникващите проблемни ситуации: 

 
01.06.2021 г. – среща с училищното ръководство и проектантите, последваща 

комуникация за прецизиране на параметрите на работа 
 
Търсене на препоръчани фирми, които да се включат в обществената поръчка 
 
04.08.2021 г., 18.08.2021 г., 27.08.2021 г.  – срещи с училищното ръководство, 

проектантите, инициаторите на „София Избира Децата“ и избраната фирма изпълнител 
 
В началото на месец септември стана повече от ясно, че избраната с обществена поръчка 

фирма изпълнител на ремонта „Топ Строй БГ“ ЕООД работи с крайно незадоволително качество 
и проявява небрежност и надменност по отношение на всяка направена констатация от страна 
на авторския надзор, не спазва уговорки, нито срокове.  

 
Наложи се да поемем разходите за едно належащо укрепване на отвора за врата към 

новоизградената достъпна тоалетна, тъй като изпълнителят отказа да го извърши.  
 
09.09.2021 г. – среща с училищното ръководство, представител на Столична община, 

инициаторите на „София Избира Децата“ и избраната фирма изпълнител 
 
01.10.2021 г. – среща и пореден разговор с представител на училището, проектантите и 

избраната фирма изпълнител 
 
02.10.2021 г.,  05.10.2021 г.,  09.10.2021 г., 18.10.2021 г., 21.10.2021 г., 25.10.2021 г.,  

28.10.2021 г., 09.11.2021 г. – проверка за състоянието на ремонта на училищните тоалетни 
 
22.11.2021 г. – среща с всички заинтересовани страни за приемане на обекта по покана 

на изпълнителя „Топ Строй БГ“ ЕООД 
 
На тази финална среща за пореден път съдействахме на училищното ръководство да 

обърне внимание на изпълнителя върху всички недостатъци от изпълнението на ремонтните 
дейности. Не се стигна до подписване на протокол за приемане на обекта, тъй като 
изпълнителят бе непреклонен в исканията си за пълно признаване на всичко свършено и 
съответно пълно заплащане, което не съответства на изпълненото, нито като качество, нито 
като срокове.   

 
През 2022 г. предстои „ремонт на ремонта“, за подготовката на който сме в редовна 

комуникация с училищното ръководство.  
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ПЕТИЦИЯ ЗА РЕМОНТ  

    НА УЧИЛИЩЕТО 
 

В края на август бе създадена официална електронна петиция, адресирана до кмета на 
Столична община г-жа Йорданка Фандъкова. Съветът на настоятелите и други активни 
родители проведоха кампания през различни платформи и групи за популяризиране на 
петицията и набиране на подкрепа.  
 

Отразяване на петицията  
 
На 10.09.2021 г. по повод тази инициатива БНТ 1 излъчи репортаж в сутрешния си блок, 

за съжаление в него нямаше официално изявление на Столична община, такова не последва и 
в седмицата след излъчването. 
https://bnt.bg/news/roditeli-i-uchenici-alarmirat-za-opasna-sgrada-na-elitno-stolichno-uchilishte-
v302737-298208news.html 
 

     
 
 
На 30.09.2021 г. съвместно с активни представители на Ученическия съвет внесохме в 

деловодството на Столична община официално писмо с искане ремонтът на училището да бъде 
финансиран от бюджета на общината, придружено от електронната петиция с наличните над 
1800 подписа и допълнителни над 600 подписа на ученици в подкрепа на искането.  

(снимка на стр.1) 
 
Екип на бТВ отрази внасянето на писмото, а на 05.10.2021 г. дойде на място в училището, 

за да допълни материала си с изказвания на още представители на родителската общност и на 
директора г-жа Петрова. Репортажът бе излъчен на 25.10.2021 г.: 

 
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/v-ochakvane-na-speshen-remont-pada-mazilka-ot-

fasadata-na-stolichnoto-35-seu.html  
 

           Отговорът от Столична община дойде на 01.11.2021 г. и за съжаление отново оставя 
училището в позиция да чака осигуряването на средства с неопределен времеви хоризонт: 

 

https://bnt.bg/news/roditeli-i-uchenici-alarmirat-za-opasna-sgrada-na-elitno-stolichno-uchilishte-v302737-298208news.html
https://bnt.bg/news/roditeli-i-uchenici-alarmirat-za-opasna-sgrada-na-elitno-stolichno-uchilishte-v302737-298208news.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/v-ochakvane-na-speshen-remont-pada-mazilka-ot-fasadata-na-stolichnoto-35-seu.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/v-ochakvane-na-speshen-remont-pada-mazilka-ot-fasadata-na-stolichnoto-35-seu.html
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Проект по програма „Зелена София“ 
 

През юни и юли подготвихме и внесохме проектно предложение за растителност и 
оборудване на стойност 4995,86 лв. Проектът бе одобрен, изпълнен и отчетен до декември – 
доставени и монтирани бяха нови пейки, кошчета и беседка.  
 

               
 
На 29.10.2021 г. представители на Ученическия съвет заедно участваха в засаждането на 

храстите вечнозелена туя, спечелени от програма „Зелена София“ на Столична община. 
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ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 
 

Плакети за баскетболистите                        Околна среда и хигиена 
 
 
По инициатива на г-жа Ацева, старши учител               Периодична комуникация с район 
по физическо възпитание и спорт, и                               с Лозенец относно разположението 
финансовата подкрепа на настоятелството                   на контейнерите за смет на ул. 
завършващите през 2021 г. участници в                        „Добри Войников“ и съдействие за 
баскетболните отболи на училището получиха             преместването им извън периметъра 
специални плакети.                                                          около вход 2 на училището. 
                                                                                                
                                                                                            През октомври 2021 г. район „Лозенец“    
                                                                                            написа официално писмо   
                                                                                            до собствениците на имоти  
                                                                                            на ул. „Добри Войников“ за  
                                                                                            отдалечаване на контейнерите на  
                                                                                            безопасно санитарно отстояние. 
                
 
 

 
„Отворена“ тема за бъдеща работа – кариерно 
ориентиране за учениците в различните етапи 
 
 
 

Патронен празник на 35 СЕУ „Добри Войников“  
 

През ноември 2021 г. членове на Съвета на настоятелите участваха в заснемането на 
празничния сутрешен блок, иницииран от Ученическия съвет по повод патронния празник. 
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ПОСТЪПЛЕНИЯ И РАЗХОДИ 
 

 
На проведеното през октомври 2020 г. Общо събрание училищното членовете на 

настоятелство приеха бюджет и си поставиха за цел да увеличат усилията си събирането на 
дарения, но динамиката на 2021 г. не позволи разгръщане на планираната кампания. Успоредно 
с това осъществихме и значително по-малко дейности от предвидените, респ. разходите 
останаха по-ниски.  

 
През октомври 2021 г. внесохме писмо в Пощенска банка с официална молба за 

намаляване размера на банковите такси за обслужване на банковата сметка на сдружението.  
В резултат получихме и приехме предложение за оптимизиране на разходите чрез преминаване 
към различен тип месечна такса, при която комисионните за стандартни операции като теглене 
и банкови преводи са по-ниски.  

 
В началото на 2021 г. в банковата сметка на сдружението е имало 15 хил. лв., а в касата 

3500 лв. Завършваме годината с 13 хил. лева в банковата сметка и 470 лв. в касата. 
 
Кратък обзор на движенията през календарната 2021 г.:   

 

Осигурена финансова подкрепа през 2021 г.: 
 
1. Поздравителни плакети за общо 31 абитуриенти  

 
310,00 лв. 

2. Девето издание на книжката „Светът в нашите ръце“ / клуб по 
философия, ръководен от психолога Людмила Цветкова, 
участват 39 ученика от 2 и 5 клас (50% от разходите за печат) 

435,00 лв. 

3. Френскоезична театрална трупа Les Strapontins  
 

600,00 лв. 

4. Мрежи за футболните врати в двора на училището  
 

219,00 лв. 

5. Нови баскетболни кошове  
 

4 957,99 лв. 

6. Хигиенни материали в училищните тоалетни  
 

2 995,78 лв. 

7. Укрепване на метална конструкция за врата към достъпна 
тоалетна  

2 220,00 лв. 

Други разходи: 
 
8. Административни разходи – уебсайт, копирни услуги, материали 

  
392,18 лв. 

9. Банкови такси 
 

250,50 лв. 

10. Счетоводно обслужване  
 

240,00 лв. 

Общо разходи през 2021 г.: 
 

12 620,45 лв. 
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Получена финансова подкрепа през 2021 г.: 
 
1. Дарения от родители, получени по банков път   

 
165 лв. 

2. Дарения от родители, получени в брой  
 

370 лв. 

3. Дарение от фирма „Еньо Бончев Продакшън“ ООД във връзка с 
инициативата за обновяване на спортните съоръжения в двора  
 

2 000 лв. 

4. Дарение от фирма „Л Н Сълюшънс“ ООД във връзка с 
инициативата за обновяване на спортните съоръжения в двора  
 

2 000 лв.  
 

5. Дарение от фирма „Вивафарма Салюшънс“ ООД във връзка с 
инициативата за обновяване на спортните съоръжения в двора  
 

1 000 лв. 

6. Дарение от фирма „Заубер Сървисис“ ЕООД във връзка с 
инициативата за обновяване на спортните съоръжения в двора  
 

2 000 лв. 

Общо постъпления през 2021 г.: 
 

7 535 лв. 

 
 

 
 
               Благодарим сърдечно на всички дарители за доверието и подкрепата!  
               Вашето участие е много важно за цялата общност! 

 
 
 
 
 
 

София, 11.01.2022 г.   Изготвил:  
       

Диляна Гюрова-Кюпелийски 
Председател на Съвета на настоятелите 

 


