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Сдружение Настоятелство към 144 СУ „Народни будители” 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНОТО 

НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА 2021/2022 ГОДИНА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

УВАЖАЕМО РЪКОВОДСТВО, 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,  

 

Както вече знаете, новото ръководство на Настоятелството няма 

да се занимава само с финанси, а ще поема инициативи свързани с 

лобиране, популяризиране и подпомагане дейността на училището, с 

цел да не се къса връзката между педагози и родители. През 

изминалата година за съжаление успяхме да реализираме само една 

от нашите инициативи. Във връзка със загрижеността за сигурността 

на учениците от 144 СУ „Народни будители“ на 16.05.2022 г. беше 

проведена обучителна лекция на тема: „Как да използваме интернет 

безопасно“. Лекцията се проведе от Емил Илиев, инспектор в отдел 

„Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната 

престъпност“ /ГДБОП/ и беше насочена към децата от 

прогимназиален етап. Инспектор Илиев, ги запозна първо с това, 

какво представлява служба ГДБОП като такава и какви са нейните 

функции и правомощия, след което премина към темата. Основно 

бяха засегнати престъпленията, свързани със съдържанието на 

данните, а именно детската порнография и онлайн насилието. Той 

обясни, че най-използвани за тази цел са профилите в социалните 
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мрежи, от които престъпниците лесно могат да се доберат до лична 

информация – адрес, имена и да ги използват за привличане на деца 

към изпращане на изображения и видео файлове, съдържащи 

сексуално съдържание. Беше обяснено, че детската порнография 

представлява съществен риск, който може да има дълготрайно 

въздействие върху тяхната психика, затова трябва да бъдат 

предпазливи в общуването си, както и да споделят с родителите или 

с учителите си, ако имат притеснения от какъвто и да е характер. На 

лекцията се засегна и въпроса за видео игрите, които съдържат 

насилие и стават все по-популярни сред младите. Разяснено беше, че 

те крият риск от приемането на виртуалната реалност за  

действителна. Това може да доведе, както до проблеми в общуването 

и социална изолация, така и до опити за пресъздаване на виртуалните 

преживявания. Децата слушаха с интерес и задаваха въпроси. 

Надявам се, че лекцията беше полезна и пълноценна и, че достигна 

до всички.   

В началото на новата 2022/2023 учебна година предвиждаме да 

направим още една обучителна лекция със специалисти от ГДБОП за 

гимназиален етап относно разпространението, продажбата и 

рисковете от употребата на наркотични и психотропни вещества. 

През изминалата година за съжаление по ред причини не 

можахме да проведем конкурсът „Изкуството в мен“. Той ще 

продължи през новата 2022/2023 учебна година. Надявам се да 

заинтригуваме и провокираме все повече деца да участват и да ни 

разкажат за любимото си изкуство, което са избрали да изучават в 

училище, защото...всеки ученик има възможността да стане това, 

което иска и да учи, стига да има някой, който да запали искрата в 

него.  



3 
 

На заседание на Общото събрание беше прието годишно 

спонсорство, формирано от вноски по 20 лв., като бяха предвидени и 

освободени ученици в тежко финансово състояние. 

За събраните средства и тяхното използване се грижи 

секретарят на Училищното настоятелство, г-н Валентин Иванов и 

Председателят на Училищното настоятелство, г-жа Мария Василева. 

Искам да изкажа благодарност към учителите от трите етапа – 

начален, прогимназиален и гимназиален за събраното спонсорство. 

По специални благодарности изказвам към: от начален етап - 

госпожа Ива Данчева, класен ръководител на 2 „д” клас, госпожа 

Петя Иванова, класен ръководител на 1 „б“ клас и госпожа Павлина 

Джорова, класен ръководител на 4 „г“ клас. Прогимназиален етап - 

госпожа Цветелина Гешева, класен ръководител на 6 „г” клас, 

госпожа Гергана Тодорова, класен ръководител на 5 „а“ клас и 

госпожа Виктория Викторова, класен ръководител на 5 „д“ клас. 

Гимназиален етап – госпожа Евелина Томова, класен ръководител на 

8 „а“ клас, господин Валентин Иванов, класен ръководител на 9 „в” 

клас и госпожа Ирена Кременска, класен ръководител на 11 „в“ клас, 

участвали с най-големи суми. Тук е мястото да отбележа, че и тази 

година родителите от начален етап отново проявиха висока степен на 

заинтересованост и съпричастност. 

Сега ще Ви запозная с финансовата справка за 2021/2022 г., 

относно събраните и използвани средства. 

 

Благодаря за вниманието! 


