
ПРОТОКОЛ 

 

Днес, 09.04.2019 г., от 18:00 часа, в гр. Враца, в ППМГ „Акад. Иван 

Ценов“ се проведе Общо събрание на Училищното настоятелство “Ентусиасти” 

към ППМГ „Акад. Иван Ценов” - Враца.  

 

Общото събрание се води от председателя на СН на УН – Вероника 

Бозова 

Протоколчик на събранието е Милена Игнатовска 

 

Вероника Бозова обяви, че списъчния състав на УН включва 20 брой 

членове и че от членовете присъстват 12 души, при което е налице кворум и 

откри Общото събрание.  

 

Вероника Бозова запозна присъстващите с обявения дневен ред на ОС и 

даде възможност за предложения за промяната му, след  което да се гласува за 

приемането му. 

 

Не постъпиха предложения и възражения. 

 

Дневни ред на ОС бе подложен на гласуване: 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

ЗА:12   ПРОТИВ: 0  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 

 

ОС ЕДИНОДУШНО реши, че събранието ще протече по обявения дневен 

ред. 

 

 

Вероника Бозова откри събранието, което протече при следния дневен 

ред: 

 

1. Отчет за дейността на Училищно настоятелство „Ентусиасти” при 

ППМГ „Акад. Иван Ценов” – Враца за 2018 г. 



2. Приемане на нови членове на сдружението. 

3. Освобождаване на стари членове. 

4. Разни. 

 

По т.1 от дневния ред: 

Вероника Бозова запозна членовете на УН с отчета на дейността на 

настоятелството през 2018 г. Тя акцентира върху указаната финансова помощ за 

пътни разходи и нощувки на ученици за участие в състезания, направените от 

настоятелството парични и предметни награди на извили се ученици, 

положените усилия в организираната кампания за учебници и учебни помагала, 

извършените действия по изработка на елементи на ученическа униформа. От 

направения доклад стана ясно, че УН има съществен принос в подпомагането на 

учебната дейност в ППМГ „Акад. Иван Ценов” – Враца и допринася за 

популяризирането успехите на учениците и доброто име на училището. 

 

Вероника Бозова даде възможност за предложеия и възражения по 

направения доклад 

 

Не постъпиха предложени и възражения 

 

Отчетни доклад бе подложен на гласуване за приемането му: 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

ЗА:12   ПРОТИВ: 0  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 

 

 

ОС единодушно реши, че приема отчета на Настоятелството за 2018 г. 

 

 

По т.2 от дневния ред: 

Вероника Бозова съобщи, че не са постъпили заявления за освобождаване 

от членство от настоятелството и обявената точка от дневния ред бе изчерпана. 

 



 

По т.3 от дневния ред: 

Вероника Бозова съобщи, че не са постъпили заявления за ново членство 

в настоятелството и обявената точка от дневния ред бе изчерпана. 

 

 

По т.4 от дневния ред: 

В точка разни Вероника Бозова предложи да се обсъди финансовото 

състояние на настоятелството. Напомни, че за 2018 г. настоятелството бележи 

повече разход отколкото приход, тъй като състезнието Млади таланти вече не 

генерира средства в настоятелството, а и през 2018 г. кампанията по 

организирано закупуване на учебници и учебни помгла не е протекло глатко и 

не е генерирало очакваните приходи. Напомни също, че макар кампанията през 

2018 г. да не може да се нарече безпроблемна и много успешна, тя остава 

единствения източник на средства на този етап и без нея настоятелството няма 

да може да продължи дейността си по финансово подпомагане на нуждите на 

училището и учениците. 

Албена Ницовска обяви на присъстващите, че като участваща в 

кампанията по организирано закупуване на учебници и учебни помагала, 

намира същата за лошо организирана и заяви, че новият механизъм, който  през 

2018 г. бе приложен по идея на училището, освен в частта да се работи с един 

издател, не дава добри резултати. 

Венета Тешовска обяви, че трябва да се продължи с провеждането на 

кампанията по организирано закупуване на учебници и учебни помагала, но 

условията на кампанията е задължително да са обявени на родителите много по-

рано, а не в последния момент, тъй като това е дало негативен ефект. 

Вероника Бозова съобщи, че смята, че кампанията трябва да продължи да 

се провежда, независимо дали съвместно с училището, както е направено през 

2018 г., или само от настоятелството, както са били кампниите през 2016 и 2017 

г. Обяви, че ако се приеме да се продължи с тази дейност ще трябва да се 

разговаря с директора на училището, за да се уточни дали кампанията ще се 

провежда само от настоятелството или съвместно, като ако се провежда от 

настоятелството следва да продължи по реда от 2016 и 2017 г., а ако е 

съвместно с училището, ще трябва да има яснота за условията на кампанията 



още в края на учебната 2018-2019 г. и тези условия да се съобщат на 

родителите. 

 

Не постъпиха други предложения 

 

Вероника Бозова предложи да се гласува дали настоятелството да участва 

в провеждането на кампании по организирано закупуване на учебници и учебни 

помагала, с уточнението, че дали ще се провежда кампанията само от 

настоятелството или съвмество с училището, ще може да се уточни след 

разговор с директора на гимназията. 

 

 ГЛАСУВАНЕ: 

 

ЗА:12   ПРОТИВ: 0  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 

 

ОС единодушно реши, че настоятелството следва да продължи с 

провеждането на кампанни за организирано закупуване на учебници и учебни 

помгала и през учебната 2019-2020 г. 

 

Отново във връзка с финансовото състояние на настоятелството, Албена 

Ницковска предложи да се въведе членски внос. 

Банко Банчев заяви, че е съгласен да направи дарение на настоятелството, 

тъй като има финансова възможност, както и заяви, че никой няма да се 

затрудни да плаща по 5 лв или 10 лв членски внос, както се прави в много 

настоятелства. 

Бисер Лилов заяви, че е обидно членовете на настоятелството, отделящи 

от времето си за нуждите на училището, да плащат и членски внос. 

Милена Игнатовска подкрепи Бисер Лилов и заяви, че не е много 

справедливо членовете да инвестират в настоятелството и чрез време и чрез 

членски внос. 

Вероника Бозова се присъедини към мнението на Милена Игнатовска и 

Бисер Лилов и заяви, че не пречи, които има желание да направи дарение, но не 

е съгласна това да е като задължителна вноска под формата на членски внос. 

Заяви, че може да се помисли за организирането на някаква дарителска 

кампания, като трябва да се разговаря с директора на училището и след това да 



се избере нейн надслов. Заяви, че в такава дарителска кампания могат да 

даряват и настоятелите, като дори смята, че това би бил добър и евентуално 

заразен пример за родителите на учениците. Педложи също имената на 

дарителите, за да се стимулират родителите, да се оповестяват на станицата на 

училицето и на фейсбук страницата на настоятелството. 

Бисер Лилов предложи дори да има медийно отразяване на дарителската 

кампания, като предложи да се публикува информацията в Булнюс, с която 

медия училището има договорни отоношения за учебната 2018-2019 г. 

 

Не постъпиха други предложения 

 

Вероника Бозова предложи да се гласува предложението за членски внос 

на настоятелите 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

ЗА:5  ПРОТИВ: 7   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 

 

ОС не прие предложението да се въведе членски внос за настоятелите. 

 

Вероника Бозова предложи да се гласува предложението за провеждането 

на дарителска кампания, чийто надслов да се избере след разговор с директора 

и по-прецизно запознаване с инициативите на училището, както и 

предложението имената на дариелите, които не са пожелали анонимност, да 

бъдат публикувани на страницата на училището, фейсбук страницата на 

настоятелството и съответни медии. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

ЗА:12  ПРОТИВ: 0   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 

 

ОС прие предложението за провеждането на дарителска кампания и за 

това имената на дарителите, непожелали анонимност, да бъдат публикувани на 

страницата на училището, фейсбук страницата на настоятелството и съответни 

медии. 



 

Вероника Бозова напомни за това, че настоятелството упорито работи по 

изработката на елементи на ученическа униформа. Заяви, че от фирмата са 

обявили, че ще има плат за изшиването и на униформите за учебната 2019-2020 

г., след което ще трябва да се поръчат нови 1000 метра плат от Турция, чиято 

цена е не по-малко от 5000 лв. В тази връзка заяви, че ако през 2019 г. 

настоятелството няма нови финансови постъпления, ще се наложи да изрежат 

кампаниите, които настоятелството финансира и вероятно няма да може да се 

направят парични награди на извили се ученици, както и предметни такива, 

каквито се правят всяка година. В тази връзка обясни, че от оставащия 1 лев от 

униформа, настоятелството не успява да заплати дори униформите на деца в 

неравностойно положение, които е поело ангажимента да осигурява. 

Милена Игнатовска предложи ученическта униформа да се увеличи от 38 

на 40 лв. 

Бисер Лилов заяви, че цената от 40 лв не е добра от чисто психологически 

аспект и предложи или да е 39 или 41 лв. 

Людмила Йорданова подкрепи идеята цената на униформата да е 41 лв, 

към което се присъедини и Венета Тешовска. 

 

Не постъпиха други предложения 

 

Вероника Бозов предложи да се гласува предложението за увеличаване на 

ученическата униформа от 38 на 41 лв. от учебната 2019-2020 г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

ЗА:12  ПРОТИВ: 0   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 

 

ОС прие предложението за увеличаване на цената на ученическата 

униформа от 38 на 41 лв. от учебната 2019-2020 г. 

 

Вероника Бозова обясни как през уучебната 2019-2020 г. са снемани 

размерите за униформите на новозаписващите се ученици. Сподели, че намира 

създадения ред за трудо и времеемък и предложи да се помисли за това при 

записването на учениците да не присъства човек от настоятелството, а да се 



оставят ризи от различните размери и родителите на записващите се ученици  

да посочват в заявление размера, който желаят, каквото заявление са попълвали 

и при записването за учебната 2018-2019 г. Предложи плащането на стойноста 

на униформата да става по банков път, като към пакета с документите за 

записване и съответното заявление, се приложи документа за платената сума.  

Албена Ницковска изказа опасения, че при този вариант може родителите 

да не си заявяват униформа. 

Вероника Бозова сподели, че според нея такъв риск няма, тъй като ако 

директора на училището е обявил униформата за задължителна, таксата за 

платена униформа и заявлението с размера и името на детето ще са част от 

пакета документи за записване. Ако пък униформата не се третира като 

задължителна от страна на ръководството на училището, то записването без 

закупуването й ще е възможно и въпреки присъствието на лице от 

настоятелството при записването на учениците. 

 

Не постъпиха други предложения 

 

Вероника Бозова предложи да се гласува дали заявяването на униформите 

да става без присъствието на лице от настоятелството по време на записването, 

чрез заплащнето по банков път на цената на униформата, попълването на 

заявление с размера, съобразно предоствените на място мостри и включването 

на заявлението и документ за платена такса в набора документи за записане, в  

това чистло обявявавенето им на сайта на училището като изискване за 

записване. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

ЗА:12  ПРОТИВ: 0   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 

 

ОС прие предложението заявяването на униформите да става без 

присъствието на лице от настоятелството по време на записването, чрез 

заплащането по банков път на цената на униформата, попълването на заявление 

с размера, съобразно предоставените на място мостри и включването на 

заявлението и документ за платена такса в набора документи за записане, в  



това чистло обявявавенето им на сайт на училището като изискване за 

записване. 

 

Не постъпиха други предложения за обсъждане. 

 

Вероника Бозовя обяви, че след изготвянето на протокола, същият ще се 

сведе до знанието на членовете на настоятелството, в това число и на директора 

на училището и поради изчерпване на дневния ред, закри заседанието в 19:15 

часа 

 

 

Председател на СН: 

  Вероника Бозова 

 

 

Протоколчик: 

  Милена Игнатовска 


