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През посоченият период УС продължи да изпълнява десйностите, които са 
залегнали в Устава на Сдружението, както и такива, които допълват неговите 
цели, чрез актичното съдействие и в партньорство с ръководтсвото и 
учителския състав на Гимназията, ученическия съвет – като представителен 
орган на учащите, както и с родителите. 

През периода беше изпълнен проекта за монтиране на арт-осветеление на 
сградата на Гимназията. Средствата за него бяха събрани чрез дарителска 
кампнаия сред бивши възпитаници от випуск 2003, организирана от Дарителя 
– Светослав Колев, също бивш възпитаник, във Фейсбук през 2016. Проектът 
се реализира през 2019, тъй като трябваше да бъде извършен основен ремонт 
на сградата от Община Стара Загора с финансиране по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020. Събраната сума възлиза на 3 520,41 лв. след 
приспадане на банкови такси, разлики от превалутиране на чуждестранна 
валута в лева и такси нa сайта www.generosity.com. За изпълнението на 
проекта беше сключен договор за доставка на фасадно осветление с 
„Дигитални системи за сигурност“ ООД за 3 482,10 лв. с вкл. ДДС. Договорът 
беше изпълнен без забележки в предвидения срок от 10 работни дни. 

През периода бях подменени и щорите в учебните кабинети с нови, тъй като 
при ремонтните дейности свтлият отвор на прозорците е намален и това не 
позволяваше монтирането на вече съществуващите, които вече бяха 
амортизирани, а от друга страна – стойността на ремонта беше сравнима с 
изработването на нови. За изработката на новите 549 бр. щори тип 
„венециански“ беше проведена своеобразна обществена поръчка с 3 оферти: 
„Солис“ ООД, ЕТ „АМИД“, „Перфекта“ ООД. Договорът, на стойност 5 528,67 
лв. с вкл. ДДС беше подписан с „Перфекта“ ООД, предложило най-изгодната 
оферта по отношение на цена и условия на изпълнение. Процесът по 
изработка и монтаж беше извършен без да бъде нарушаван учебния процес. 
Средствата бяха предоставени от родителите.  

През периода продължи и изпълнението на сключения през 2017 г. договор с 
Виваком за осигуряване на 29 бр. таблети с мобилен интернет с подписването 
на нов за периода 01/2019 – 01/2020. С осигуреният бюджет от Виваком за 
нови устройства, на стойност 1 050 лв. бяха закупени и дарени на Гимназията 
2 бр. преносими компютри за целите на учебния процес, в т.ч. неговото 
администриране. В края на 2019 на среща с директора на Гимназията беше 
поставен въпроса с амортизирането на предоставените таблети. Подмяната с 
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нови не беше възможна от финансова гледна точка, а гаранцията им като 
устройства, беше изтекла. Потърси се друг работещ и технически осъществим 
вариант – поставянето на SIM картите за мобилен интернет в мини-рутери, 
като по този начин за всяка класна стая да бъде осигурена добра интернет 
връзка. Въпреки, че училището има осигурен безживен такъв, дебелината на 
вътрешните стени възпрепятства осигуряването на постоянна връзка с 
необходимата постоянна добра бързина и качество. Потенциалното 
изпълнение остана в мандата на новоизбрания УС на  училищното 
настоятелство.  

През посоченият период бяха насърчени извънучилищните изяви в сферата 
на изкуството и науката: франкофонския театрален състав взе участие във 
фестивал в Сейнт Мало (Франция), като стойността на дарението от родители 
и фирми беше в размер на 2 600 лв., колкото бяха необходими за покриване 
на разходите на участниците. Бяха финансирани и участия в ИКТ състезания и 
събития. 

През периода продължи и изпълнението на договора с Френския културен 
институт, съгласно който Гимназията има статута на център за провеждане на 
изпити за придобиване на сертификат DELF, удостоверяващ нивото на 
владеене на френски език.  Явилите се са от цялата страна. От събраните 
средства бяха закупени и дарени на Гимназията мултимедийни проектори на 
стойност 1 676,00 лв. с вкл. ДДС за осигуряване на учебния процес.    

През периода продължи изпълнението на договора със Сдружение 
„Сертифициране и кариерно развитие“ за провеждане на сертификационни 
изпити за ниво на владеене на Microsoft. 

През периода продължи доброто партньорство на УС с ръководството на 
Гимназията, учителския екип и Обществения съвет. Основната тема беше 
въвеждането на иновативни методи на преподаване и учене, които да 
позволят все по-активното въвждане на високи технологии и същевременно да 
бъде осигурена добра учебна среда, особено за учениците от 8-ми клас. В тази 
връзка се поднови и изпълненито на идеята вътрешните училищни фоайета да 
бъдат оформени визулано като паркова среда, с необходимата паркова мебел – 
позволяваща отдих през междучасията, както и живи растения, осигуряващи 
приток на кислород. Изпълнението на идеята за етаж 1 е в мандата на 
новоизбрания Управителен съвет. 
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гр. Стара Загора     Председател на УС 2014-2019 


		2020-08-17T15:32:47+0300
	Rumyana Stefanova Grozeva




