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ПРОТОКОЛ № 1
от Събрание на родителите за излъчване на членове на Обществен съвет към
ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас

Днес, 23.11.2016 г. от 18.00 часа в Залата за тържества на ППМГ „Акад. Никола
Обрешков“ – град Бургас, бе проведено събрание на представители на родителите за
излъчване на членове и резервни членове на Обществения съвет при ППМГ „Акад.
Никола Обрешков“ – град Бургас. От поканените родители, избрани на родителски
срещи по паралелките в училището – 42 (четиридесет и двама), присъстваха 39
(тридесет и девет) отсъстваха: 3 (трима) – г-н Иван Георгиев Гаврилов – представител на
родителите на учениците от VІ „а“ клас, г-жа Павлина Кръстева Кацарова представител на родителите на учениците от ХІІ „г“ клас и г-жа Диана Манолова
Костова - представител на родителите на учениците от ХІІ „е“ клас.
Предложен бе следният
ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване на родителите с устройството и дейността на ОС, разписани в ЗПУО
и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата на МОН, обн. в ДВ, брой 75, от 27.09.2016 г.

2. Определяне на броя и избор на родители на деца и ученици за членове на ОС.
3. Избор на резервни членове на ОС.
Други предложения за допълнения и изменения на дневния ред не постъпиха.
Дневният ред бе подложен на гласуване и единодушно приет.
След приемането му започнаха разисквания по предложените точки.
По първа точка от дневния ред г-н Красимир Стоянов - директор на училището,
чрез мултимедийна презентация, запозна родителите с устройството и дейността на
обществения съвет, разписани в ЗПУО и в Правилника за създаването, устройството и
дейността му.
По втора точка от дневния ред директорът, уточни, че съгласно чл. 4 от
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети съветът
се състои от нечетен брой членове - един представител на финансиращия орган,
определен от кмета на общината, представители на родителите на децата и учениците от
училището и професионално доказани личности. Конкретния брой на членовете на
обществения съвет се определя от директора, съгласно чл. 6, ал. 2 от Правилника за
създаването, устройството и дейността на обществените съвети. Във връзка с това
изискване със Заповед № 381/21.11.2016 г. г-н Красимир Стоянов – директор на ППМГ
„Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас е определил броя на членовете на обществения
съвет към училището – 9 (девет) . Един от тях е представител на Община – Бургас и това
е г-жа Йорданка Ананиева – зам. – кмет на Община Бургас, определена със Заповед на
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кмета на Община Бургас. Останалите осем членове следва да бъдат определени и
избрани от Събранието.
Г-н Стоянов напомни изискването на чл. 5, ал. 1, ал. 2 от Правилника за
създаването, устройството и дейността на обществените съвети - не може да бъде член
на обществения съвет лице, което е:

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от
реабилитацията;

2. член на настоятелството на училището;
3. в трудово или облигационно правоотношение с училището, изпълнител или в
трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището,
първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно
делене.
Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват
липсата на изброените обстоятелства.
След изложението на директора започна дискусия по процедурата за избор на
членове. Постъпи предложение да бъдат предложени за членове по един представител
от всеки випуск, което би било решение за запълване на броят на членовете до осем.
Г-жа Ивалина Маринова Парушева, представител на родителите на учениците от
ІХ „е“ клас, изрази становище, че има логика в така направеното предложение, но
обърна внимание, че съставът би било по-добре да бъде попълнен от родители, на които
децата им предстои да учат в училището повече от една година, тъй като се предполага,
че биха били по – мотивирани и по – ангажирани с дейностите на гимназията.
Г-жа Красимира Каракашева, представител на родителите на учениците от VІІ „б“
клас, обърна внимание, че от информацията, предоставена от директора с
мултимедийната презентация за устройството и дейността на обществените съвети е
видно, че във философията на създаването на тези обществени съвети са заложени много
правомощия, от което произтича и сериозността и важността на избора на членовете. В
продължение на своето изложение тя постави въпроса, освен правомощията, съветът
трябва да се ръководи и от конкретните нужди, които има училището и да спомага за
укрепване на авторитета му.
Господин Стоянов напомни, че основните функции на обществения съвет са
свързани с одобряване стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет,
участие в обсъждането на различни програми на педагогическия съвет (превенция на
ранното напускане на училище, равни възможности и приобщаване на учениците от
уязвими групи, избор на ученически униформи), предлагане на политики и мерки за
подобряване качеството на учебния процес, представяне на предложения и съгласуване
разпределението на бюджета на училището по дейности, изразяване становище за отчета
за изпълнение на бюджета, предоставяне на становище за училищния план-прием и
съгласува учебния план, участие в комисии за атестиране на директорите и учителите,
съгласуване на избора на учебници и учебни помагала (безвъзмездно дадени),
сигнализиране на компетентните органи при нарушения на нормативните актове,
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участие в създаването на етичен кодекс на училищната общност и др.
След това напомняне изказване направи г-жа Димитрина Иванова Буланова представител на родителите на учениците от ІХ „в“ клас. Тя изрази своето мнение за
високата отговорност, възложена на членовете на този съвет, които участват и в избора
на директор на училището. В тази връзка тя предложи да се подходи към избор като се
отчете на първо място дали има желаещи, които обаче да имат съответната
компетентност.
Господин Стоянов изказа мнение, че вижда положителното в идеята изборът да
започне с определяне на желаещите на принципа на самопредлагане, дои и да не е
съобразено с предложението за представителност на отделните випуски. По отношение
на контролните функции на обществения съвет директорът подчерта задоволството си от
съвместната дейност с Училищното настоятелство, за което им благодари и изтъкна, че
контролните функции са нещо нормално и не бива да притесняват никого.
Директорът, предложи всеки родител, който желае да членува в ОС да изложи
мотивите си.
Родители започнаха да се самопредлагат за членове на Обществения съвет, както
следва:
№ по
ред

Име, презиме и фамилия на представител
на делегата

Родител на
ученик/чка
от ……клас
V „а“

1.

Живко Димитров Желев

2.

Десислава Георгиева Севова

VІ „б“

3.

Светлана Добринчева Добрева – Желева

VІ „г“

4.

Петранка Ефтимова Велчева

VІІ „а“

5.

Красимира Каракашева

VІІ „б“

6.

Мартин Димитров

7.

Димитрина Иванова Буланова – Митрева

ІХ „в“

8.

Красимира Тодорова Пехливанова

ХІ „д“

VІІІ „б“

След направените предложения по втора точка от дневния ред родителите гласуваха
и с 39 (тридесет и девет) гласа «за» решиха:
Избират за членове на Обществения съвет към училището следните родители:
№ по
ред

Име, презиме и фамилия на представител
на делегата

Родител на
ученик/чка
от ……клас
V „а“

1.

Живко Димитров Желев

2.

Десислава Георгиева Севова

VІ „б“

3.

Светлана Добринчева Добрева – Желева

VІ „г“

4.

Петранка Ефтимова Велчева

VІІ „а“
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5.
Красимира Каракашева
VІІ „б“
6.

Мартин Димитров

VІІІ „б“

7.

Димитрина Иванова Буланова – Митрева

ІХ „в“

8.

Красимира Тодорова Пехливанова

ХІ „д“

По трета точка от дневния ред - избор на резервни членове на Обществен съвет
се постъпи както с редовните членове: родителите се самопредлагат и представят пред
присъстващите.
Родители започнаха да се самопредлагат за резервни членове на Обществения
съвет, както следва:

1.

Моника Недкова Ганчева

Родител на
ученик/чка
от ……клас
V „в“

2.

Веселина Якова Котавова

VІІ „г“

3.

Валентин Ангелов Вангелов

ІХ „а“

4.

Мариета Петкова Георгиева

ІХ „д“

5.

Ивалина Маринова Парушева

ІХ „е“

6.

Николина Стоянова Димитрова

Х „б“

7.

Даниела Тодорова Костадинова

ХІ „а“

8.

Милена Кръстева Кацарова

ХІІ „д“

№ по
ред

Име, презиме и фамилия на представител
на делегата

След направените предложения по трета точка от дневния ред родителите гласуваха
и с 39 (тридесет и девет) гласа «за» решиха:
Избират за резервни членове на Обществения съвет към училището следните
родители:

1.

Моника Недкова Ганчева

Родител на
ученик/чка
от ……клас
V „в“

2.

Веселина Якова Котавова

VІІ „г“

3.

Валентин Ангелов Вангелов

ІХ „а“

4.

Мариета Петкова Георгиева

ІХ „д“

5.

Ивалина Маринова Парушева

ІХ „е“

6.

Николина Стоянова Димитрова

Х „б“

7.

Даниела Тодорова Костадинова

ХІ „а“

8.

Милена Кръстева Кацарова

ХІІ „д“

№ по
ред

Име, презиме и фамилия на представител
на делегата
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Избраните членове и резервните членове на обществения съвет попълниха
декларация, с която удостовериха липсата на изброените обстоятелства по чл. 5, ал. 1 от
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Стоянов закри събранието на родителите.
Изготвил протокола:
Станимир Баев
Зам. – директор по АСД
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