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ПРОТОКОЛ № 2 / 21.02.2017 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СВЕТ 

КЪМ ОУ ’’СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БУРГАС

На, 21.02.2017г., от 17:00 часа в сградата на ОУ „Свети Климент 
Охридски“, гр. Бургас на основание Искане на директора училището, в 
съответствие с чл.19, ал.З от Правилника за създаването, устройството и 
дейността на обществените свети към детските градини и училищата, се 
проведе редовно заседание на Обществения съвет към ОУ „Св. Климент 
Охридски” - Бургас.

Присъстваха шест от седемте члена на Обществения съвет заедно с 
представителите на Ученическото самоуправление -  Марк Кисьов, Ивелина 
Теодосиева, Ивет Иванова, Станимира Стайкова -  председател на 
училищното настоятелство и Анита Василева -  протоколчик.

От редовните членове отсъства - Анна Портарска.
На заседанието присъстваха: Юлия Пенева -  директор на ОУ „Свети 

Климент Охридски“, гр. Бургас, зам.-директори: Райничка Дюлгерова и 
Силвия Пенева.

Председателят на Обществения съвет г-н Бостанджиев, предложи 
заседанието да протече при следния дневен ред:

1. Проект на бюджет 2017 г. и запознаване с извършени ремонти през 
изминали години.

2. Съгласуване избора от )шителите на учебници и учебни комплекти, 
които се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците.

3. Училищен план-прием в първи клас за учебната 2017/2018 година.

Дневният ред бе гласуван и приет без възражения от присъстващите.

Г-н Бостанджиев изрази задоволството си от работата на }Д1илището, от 
мотивацията на колегията, сподели за това, че очакванията му като 
Председател са за една добра екипна работа и добри резултати от учебната 
дейност.
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По T.l -  госпожа Юлия Пенева - Директор на училището и г-жа Силвия 
Пенева -  зам. Директор по АСД презентирха и информираха подробно 
присъстващите с проекта на бюджета на училището за финансовата 2017 
година.

Бе разяснено, че разпределението на бюджета се извършва съобразно 
действащите нормативни и поднормативни актове /ЗДБРБ за 2017 г.. Закона 
за публичните финанси, писмо на МФ за съставяне бюджета на Общината и 
ПМС № 374/ 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2017г.

Рамката на бюджета бе представена, като съвкупност от сумата по 
утвърдената формула, издръжката на лекарския кабинет, добавка за ученици 
на ресурсно подпомагане и преходния остатък. Към нея се прибавят и 
собствените приходи, които са от наем и рента на земеделски земи, 
собственост на училището.

В дейност 322 училище влизат:
издръжката на всички ученици; 
сумата за ученик комбинирана форма на обучение; 
добавка за материално-техническата база; 
добавка за целодневната организация I-IV клас; 
добавка храна I-IV клас.

Бе подчертано, че при разпределянето на бюджета се спазва 
приоритетността на разходите:

Заплати, осигурителни плащания, обезщетения;
Храна, отопление и осветление.
Целевите средства са приходи по Механизма за отдаване под

наем.

Цялата тази информация бе представена с Презентация по параграфи и 
дейности, като тя ще бъде приложена към самия Протокол от заседанието.

Тук бе направена и една ретроспекция на извършените обновления на 
училищната сграда и материалната база и оборудване като цяло. Обърна се 
внимание на това, че да може едно училище да отговаря на изискванията на 
потребностите на съвременното образование, то поддържането и 
обновяването му трябва да бъде един непрекъснат процес. Част от ремонтите 
и оборудването на училището са обезпечени със средства от бюджета на



училището, a други от Община Бургас по различни програми или от 
спечелени проекти.
Презентирани бяха следните ремонтни дейности:

•  През 2009 г. е извършен ремонт на оградата на училището, саниране и 
подмяна на дограмата.

• През 2010 г. три класни стаи са оборудвани изцяло, ремонтиран е 
медицинския кабинет, ремонтиран е покрива над основната сграда.

• През 2011 г. е ремонтиран кабинета на Педагогическия съветник, 
закупени са компютърни системи за класни стаи, безжичен интернет в 
кабинетите, система за видеонаблюдение, ремонт на ресурсния кабинет, 
подовите настилки в 4 класни стаи, закупени проектори за кабинети, подмяна 
на дограма на библиотеката, подмяна на покривна хидроизолация.

• През 2012 г. е изработено декоративно оформление на фоайето на 
училището, подменена е подовата настилка във фитнес залата и дограмата, 
подменени са дограмите на съблекалните към физкултурния салон, изградена 
е пожароизвестителна система, хидроизолация на покрива над физкултурния 
кабинет.

•  През 2013 г. е направен цялостен ремонт на физкултурния салон, 
възстановена е и изградена система за управление на мелодичен звънец, 
оборудвани са класни стаи, възстановяване на ограда на двора.

• През 2014г. -  училишщето спечели Проект към Фондация „Америка за 
България” на стойност 264336,22 лева за ремонтиране на четири кабинета, 
многофункционална зала, сменена дограма в коридорите, закупуват се 4 
климатика, компютърни терминали.

• През 2015 г. са монтирани шкафета за съхранение на пособия на 1-ви и
2-ри етаж, спечелен проект от ПУДООС „Екозона на открито”, подменени са 
3 врати на класни стаи, ремонт на покрив над южния корпус на училището, 
изградена рампа на централния вход, закупуване на 3 нови мултимедии и 
монтиране на 6 такива на 1-ви и 3-ти етаж.

• През 2016 г. -  отстраняване на течове от канализационната система и 
ремонт на санитарно-хигиенните възли на първи и втори етаж, участие в 
трансграничен проект България -  Турция „Стари, но ценни” и изграждане на 
Игротека, обновяване на стола.

•  За 2017 г. -  са предвидени приоритетно да бъдат поставени решетки на
3-ия етаж, нови пшафчета и пейки за коридорите и участие в проект на 
Община Бургас за цялостно обновяване на двора на училището.



На края, но не и последно място по важност, бе предоставена и 
информация за това, че нашето училище вече няколко години е в челната 10- 
ка по резултати от учебната дейност в Община Бургас по отношение на 
прием след 7-ми клас.

Бе дадена и информация за това, че на 10 март 2017 ще бъде проведено по 
инициатива на Община Бургас, с подкрепата на г-н Мермеклиев, който 
стопанисва в момента стола на училището състезание по здравословно 
хранене „Здрави и силни“ и ще предостави награди на участниците. Бе 
споменато и това, че нашето училише е единственото Иновативно }Д1илище, 
тъй като има изградена цялостна система за действие при пожар, което ще 
вземе участие в показно обучение и демонстрация в тренировъчно занятие -  
евакуация в случай на пожар/ като такива обучени регулярно се правят/.

По Т.2 от дневния ред - съгласуване избора от учителите на учебници и 
учебни комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от 
учениците, присъстващите бяха уведомени от г-жа С. Пенева, че в момента 
не може да бъде направен и съгласуван този избор, защото самата процедура 
все още не е започнала, тъй като все още не е излязла заповедта на 
Министъра на образованието и науката и присъствапщте ще бъдат 
допълнително информирани.

По Т.З от дневния ред относно училищния план-прием в първи клас за 
Зшебната 2017/2018 година, на присъстващите беше предложено от Юлия 
Пенева, през следващата учебна година да има три паралелки в първи клас .

След приключване обсъждането по дневния ред на заседанието. 
Обществения съвет

РЕШ И:

по Т.1 приема проекта за бюджет за 2017 г. на ОУ „Свети Климент 
Охридски“, гр. Бургас с разпределението по дейности и размера на текущи 
ремонти , както и отчета за извършени ремонтни дейности през периода 2009 
-  2016 година.

Гласували „ЗА” - 6 
Гласували „ПРОТИВ“ - няма



г  ласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -  няма

По т.3 Във връзка с училищния план-прием в първи клас за учебна 2017/2018 
г.приема предложението за 3 паралелки.

Гласували „ЗА” - 6 
Гласували „ПРОТИВ“ - няма 
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -  няма

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 18:00 часа.

Председател: ...   Протоколчик:
/И. Бостанджиев/ ТА. Василева/


