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П Л А Н 

за дейността на комисията по даренията 

за учебната 2022/2023 година 

 

 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Състав на комисията по даренията 

- Председател: Румяна Сугарева 

- Член: Ивелина Глинджурска 

- Член: Силвия Дончева 

- Член : Татяна Желязкова, библиотекар 

1.2. Съставът на комисията е приет с решение на ПС № 12/08.09.2022г. 

1.3. Регистърът на даренията се попълва от лице, определено със заповед на 

директора. 

1.4. Удостоверенията (договорите) за даренията се подписват от директора на 

гимназията и се връчват от него на дарителите. 

 

2. ЦЕЛ НА КОМИСИЯТА 

2.1. Основна цел на комисията е да осигури приемане и използване на постъпващите 

дарения в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – гр. Стара Загора, съобразно тяхното 

предназначение и волята на дарителите. Комисията инициира получаването на 

дарения, съобразно идентифицирани потребности на училищно ниво.  

2.2. Комисията по даренията участва в създаването на институционална култура, 

ориентирана към сътрудничество и взаимопомощ, както и към уважение към 

общественополезния характер на дарителството.  

2.3. Комисията по даренията функционира на училищно ниво с оглед подкрепа на 

ръководния екип за осигуряване на целесъобразно, ефективно и прозрачно 

управление на получените дарения. 



 

3. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА 

№ Дейност Срок Отговорник 

1.  Изготвяне на план за работата на комисията 

за учебната 2022/2023 година. 

Септември  

2022г. 

Председател, 

членове 

2.  Проучване на необходимостта от движими 

вещи, парични средства и др., свързани с 

учебния процес. 

Постоянен  Председател, 

членове 

3.  Съвместна дейност с обществения съвет, 

училищното настоятелство и Алумни клуб 

към ГПЧЕ „Р.Ролан“, с цел откриването на 

дарителски кампании. 

Постоянен Председател, 

членове 

4.  Популяризиране и насърчаване на 

дарителската дейност, съгласно волята на 

дарителите. 

Постоянен Председател, 

членове 

5.  Съвместна дейност с класните ръководители, 

педагогическия съветник и училищния 

психолог за установяване нуждите на 

даровити деца и деца на семейства в 

неравностойно положение. 

Постоянен Председател, 

членове 

6.  Изготвяне на отчет за дейността на 

комисията, в края на учебната година. 

Юли 2023 Председател, 

членове 

 

 


