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ПРОТОКОЛ № 20 / 25.09.2019 г. 

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” БУРГАС 

 

   

  Днес, 25.09.2019г., на основание на Искане на директора на ОУ”Св.Климент 

Охридски” Бургас, във връзка с чл.269, ал.1, т.4 и т.10 от Закона за предучилищното 

и училищно образование, и в съответствие с чл.19, ал.3 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата, и във връзка с чл.16, ал.1, т.4, 8 и 10 от същия, и в изпълнение 

на чл.44, ал.1 от Наредба № 10 / 01.09.2016г. за организация на дейностите в 

училищното образование, се проведе заседание на  Обществения съвет  в 

ОУ”Св.Климент Охридски” Бургас. 

 

Присъстваха членовете на Обществения съвет Бостанджиев, Авджиева, 

Атанасова, Кодева,  директорът на училището – Юлия Пенева, ЗДУД -Райничка 

Дюлгерова, ЗДАСД –Силвия Пенева, главен учител в начален етап - Анита 

Василева. Отсъстваха Портарска и Иванова, чийто деца са преместени в други 

училища. 

Присъстваха и  представители на родителската общност, които бяха поканени 

и избрани на родителските срещи на паралелките, проведени на 10 и 11 септември 

2019 г. . В работата участва и Стела Петкова- председател на Ученическия съвет. 

Заседанието се откри от директора на ОУ”Св.Климент Охридски” Бургас-

госпожа Юлия Пенева. Тя благодари на г-н Бостанджиев  за отговорната работа като 

председател и пожела на неговия син успехи в новото училище.  

 

 Дневният ред беше гласуван и приет без възражения от присъстващите: 

 

1. Отчет за дейността през учебната 2018/2019 учебна година  и ретроспекция на 

дейността на Обществения съвет в периода 08.12.2016 – 25.09.2019 година.  

2. Запознаване с правата и задълженията на членовете на Обществения съвет, на 

основания на ЗПУО и Правилника за създаване, устройство и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училища. 

3. Определяне на начина на избор на редовните и резервните членове от квотата 

на родителите в Обществения съвет на ОУ”СВ. Климент Охридски” – Бургас. 

4. Избор на членове и резервни на Обществения съвет. 

5. Избор на Председател и Секретар на Обществения съвет. 
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По точка 1. - Председателят на Обществения съвет  г-н Бостанджиев изрази 

задоволството си от работата на училището, от мотивацията на колегията, сподели 

за това, че очакванията му като Председател за една добра екипна работа и добри 

резултати от учебната дейност са се сбъднали. Изрази задоволство от работата на 

целия екип, от работата на Ръководството, от резултатите на училището за периода 

08.12.2016 – 25.09.2019 година от учебно - възпитателната дейност и отбеляза това, че 

училището е взимало винаги призови места в олимпиади, състезания, НВО.  

 

По т.2 – госпожа Пенева презентира и информира подробно присъстващите за  

правата и задълженията на членовете на Обществения съвет, на основания на ЗПУО 

и Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училища. Обясни подробно, че ОС одобрява стратегията за 

развитието на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й, 

участва в работата на ПС при обсъждане на програмите за превенция на ранното 

напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

учениците от уязвими групи, участие в предлагане на политики и мерки за 

подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от 

самооценката на институцията, НВО, инспектиране на училището, участие в 

разпределяне на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, 

съгласуване  на училищния учебен план и др. 

 

По т.3 – Директорът определи Обществения съвет към ОУ ”Св. Климент 

Охридски” да се състои от 7 / седем / члена, като съобразно Заповед № 3087/29.10.2018 

но Кмета на Община Бургас се включва 1 представител на Община Бургас, а именно 

г-жа Таралова и 6 представители на родителите, като резервните членове са трима. 

Този Обществен съвет се избира за срок от 3 години , като едно лице може да участва 

в състава му не повече от 6 години. 

 

Бе дадена думата на представителите на родителската общност, като всеки 

родител представи себе си, изрази мнението от работата на училището, даде насока и 

мнение за бъдещи дейности и подпомагане на образователния процес.  

След кратките разисквания относно участието в конкретни дейности се 

премина към избор на членове и резервни членове. 

 

По т.4 – Почти всички членове, които бяха избрани сами дадоха съгласието си и 

изразиха желанието да участват активно в работа на ОС. Избраните членове са, 

както следва: 

 

1. Веса Авджиева- Бойчева 

2. Райна Чакърова 

3. Надежда Кодева 

4. Биляна Йонова 

5. Адриана Палазова 

6. Веселина Атанасова 
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7. Веселина  Таралова – Директор на Дирекция „Образование”, Представител на 

Община Бургас 

РЕЗЕРВИ :  

1. Димитрина  Желязкова 

2. Мая Калева 

3. Галина Желязкова 

 

По т.5 – Бостанджиев презентира правата и задълженията на бъдещия 

Председател на ОС към училището, а именно : Председателят представлява 

родителската общност, определя дневния ред  и ръководи заседанията на ОС, 

свиква, насрочва, удостоверява с подпис протоколите от заседанията. Бе разяснено, 

че ОС се свиква най-малко 4 пъти годишно.   

Премина се към явно гласуване и избор на Председател от новосформирания ОС, 

като бе предложена кандидатурата на г-жа Веса Авджиева- Бойчева, която бе 

избрана единодушно. 

 

За секретар на ОС бе определена отново г-жа Анита Василева – Главен учител в 

ОУ ”Св. Климент Охридски”, като кандидатурата и бе избрана също единодушно. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

Изготвил протокола :     

Анита Василева   

                   

 

Иван Бостанджиев 

Председател 

 

Веса Авджиева- Бойчева  

Председател- новоизбран 

 

 

 


