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ПРОТОКОЛ № 1/21.01.2020 г. 

от Събрание на родителите за излъчване на членове на Обществен съвет към 

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас  

 

Днес, 21.01.2020 г. от 17.30 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 – 39 (тридесет и девет), присъстваха 34 (тридесет и четири) 

отсъстваха: 5 (петима) – Димитрина Господинова Димитрова – представител на 

родителите на учениците от V “а“  клас,  Милена Йорданова Андонова - представител на 

родителите на учениците от V „в“ клас, Нуша Чилингирова - представител на родителите 

на учениците от VIII „е“  клас, Минчо Иванов Вътев - представител на родителите на 

учениците от X „в“ клас, Димитрина Иванова Буланова – Митрева - представител на 

родителите на учениците от XII „в“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. Запознаване с Отчет-резюме за дейността за дейността на Обществения съвет от 

Димитрина Иванова Буланова – Митрева – председател на Обществения съвет за 

периода от 2016 г. до 2019 г. 

3. Определяне на броя и избор на родители на деца и ученици за членове на ОС. 

4. 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, 

запозна родителите с устройството и дейността на обществения съвет, разписани в 
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ЗПУО и в Правилника за създаването, устройството и дейността му. Той поясни, че 

съгласно чл. 266, ал. 5 членовете на обществения съвет се определят за срок не по – 

дълъг от три години, което поражда нуждата от свикване на това събрание, на което да 

бъдат избрани новите членове на Обществения съвет на ППМГ „Акад. Никола 

Обрешков“ – град Бургас.  

Г-н Красимир Стоянов направи обръщение към членовете на досега действащия 

Обществен съвет на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас като изрази 

удовлетворение от свършената работа. Той сподели пред присъстващите огромната си 

благодарност към членовете на Обществения съвет в лицето на Светлана Добрева, 

Живко Желев, Петранка Велчева, Красимира Каракашева, Мартин Димитров, 

Красимира Пехливанова, Валентин Вангелов, както и на председателя г-жа Димитрина 

Буланова, че с необходимото чувство на отговорност са изпълнили мисията, която им е 

била възложена през изминалите три години. Той обърна внимание на огромната им 

помощ в подпомагането на гимназията не само с оказаната финансова помощ за 

различни дейности, но и с подкрепата им в изключителни трудни за гимназията 

периоди, свързани със запазването на план-приема, за обогатяването на материално-

техническата база. Г-н Стоянов заяви, че Общественият съвет на ППМГ „Акад. Никола 

Обрешков“ – град Бургас се е утвърдил като орган, който е излязъл извън стереотипите 

и рамките на  Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети.  

По втора точка г-н Красимир Стоянов – директор на училището информира 

присъстващите, че по здравословни причини от събранието отсъства г-жа Димитрина 

Буланова – председател на Обществения съвет на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – 

град Бургас през периода от 2016 г. до 2019 г. Той се обърна към аудиторията за 

позволение да прочете писмо от г-жа Буланова, което представлява отчет-резюме за 

извършената дейност от Обществения съвет за времето, през което е била негов 

председател. /Текстът на писмото е приложен към настоящи протокол/. 

По трета 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 г-н 

Красимир Стоянов – директор на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас е 
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определил броя на членовете на обществения съвет към училището – 7 (седем) . Един от 

тях е представител на Община – Бургас и това е г-жа Йорданка Ананиева – зам. – кмет 

на Община Бургас, определена със Заповед на кмета на Община Бургас. Останалите 

шест 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. 

Директорът цитира чл. 266, ал. 2 от ЗПУО, съгласно който представителите на 

родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската 

градина и на училището. На събранието се определя броят на представителите на 

родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет, както и че 

председателят на обществения съвет се избира от членовете 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, 

участие в създаването на етичен кодекс на училищната общност и др. 

След изложението на директора започна дискусия по процедурата за избор на 

членове.  
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Г-н Красимир Стоянов поясни, че съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 2 от 

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети, че за член 

на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на дете или 

ученик в детската градина или училището, както и лице по чл. 4, ал. 4, т. 2. от същия 

документ. 

Госпожа Светлана Добринчева Добрева - Желева, представител на родителите на 

учениците от IX „е“ клас, изрази становище, че като член на досега действащия 

Обществен съвет на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас тя има преки 

наблюдения от работата на г-жа Красимира Каракашева - представител на родителите на 

учениците от X „е“ клас и предлага същата да бъде включена в предложенията за избор 

на нови членове. Тя обърна внимание, че от информацията, предоставена от директора 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. 

Позовавайки се на посочената от директора клауза и позовавайки се на опита като човек 

с юридическо образование тя издигна и своята кандидатура за членство в новия 

Обществен съвет. 

Поради отсъствието на госпожа Димитрина Иванова Буланова – Митрева – 

председател на Обществения съвет за периода от 2016 г. до 2019 г. директорът зачете 

предложението в новия състав на Обществения съвет да бъде включена г-жа Красимира 

Каракашева с мотива, че като заместник-председател на предишния Обществен съвет е 

наясно с функциите, отговорностите и задачите, които стоят пред новия съвет, които в 

съчетание с личностните качества на г-жа Каракашева биха довели до просперитет. 

Г-жа Красимира Каракашева изказа своята голяма благодарност към г-н Красимир 

Стоянова за добрата съвместна работа, както и че благодарение на проявената от его 

търпеливост и добронамереност е станала възможна успешната колаборация между 

родители и педагози. 

Господин Иван Георгиев Гаврилов - представител на родителите на учениците от  

IX „а“ клас предложи в състава на новия обществен съвет да бъде включен г-н Иван 

Любомиров Ненков, който е представител на родителите на учениците от  VII „в“ клас. 

Основният аргумент на г-н Гаврилов е свързан с професионалната компетентност на г-н 

Ненков като икономист и служител на НАП.  

Последва изказване от г-н -н Иван Любомиров Ненков, който е представител на 
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родителите на учениците от  VII „в“ клас, който сподели с присъстващите, че участва в 

Обществения съвет на ОУ „Братя Миладинови“ – град Бургас, но приема предложението 

като заяви, че може да бъде полезен в бюджетната и финансовата сфера. Той предложи в 

състава да бъде включен г-н Иван Георгиев Гаврилов - представител на родителите на 

учениците от  IX „а“ клас, който освен като икономист би бил полезен и в качеството си 

на общински съветник и член на Комисията по образование към Общински съвет – 

Бургас. Г-н Ненков направи и още едно предложение в състава да бъде включен г-н 

Васил Димитров Йовков - представител на родителите на учениците от  X „а“ клас. 

Г-н Ненков предложи и Ангел Мирославов Калинков - представител на 

родителите на учениците от  VII „а“ клас. 

Г-н Калинков прие и предложи в списъка на кандидатите да се впише и госпожа 

Весела Иванова Гарова -  представител на родителите на учениците от  VI „б“ клас. 

Госпожа Соня Стоянова Петрова -  представител на родителите на учениците от  

Х „б“ клас издигна своята кандидатура. 

С това бе допълнен списъка с предложените за членове на Обществения съвет, 

както следва:  

 

№ по 

ред 

Име, презиме и фамилия на представител 

на делегата 

Родител на 

ученик/чка 

от ……клас 

1. Красимира Стоянова Каракашева Х „е“ 

2. Светлана Добринчева Добрева - Желева IХ „е“ 

3. Иван Любомиров Ненков VII „в“ 

4. Иван Георгиев Гаврилов IX „а“ 

5. Васил Димитров Йовков X „а“ 

6. Весела Иванова Гарова VI „б“ 

7. Ангел Мирославов Калинков VII „а“ 

8. Соня Стоянова Петрова Х „б“ 

 

След направените предложения по втора точка от дневния ред родителите гласуваха 

и с 34 (тридесет и четири) гласа «за» решиха: 

Избират за членове на Обществения съвет към училището следните родители: 

 

№ по Име, презиме и фамилия на представител Родител на 
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ред на делегата ученик/чка 

от ……клас 

1. Красимира Стоянова Каракашева Х „е“ 

2. Светлана Добринчева Добрева - Желева IХ „е“ 

3. Иван Любомиров Ненков VII „в“ 

4. Иван Георгиев Гаврилов IX „а“ 

5. Васил Димитров Йовков X „а“ 

6. Весела Иванова Гарова VI „б“ 

 

За резервни членове на Обществения съвет, както следва:  

 

№ по 

ред 

Име, презиме и фамилия на представител 

на делегата 

Родител на 

ученик/чка 

от ……клас 

1. Ангел Мирославов Калинков VII „а“ 

2. Соня Стоянова Петрова Х „б“ 

 

 

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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