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ПРОТОКОЛ № 10/ 27.03.2018г. 

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СВЕТ 

КЪМ ОУ ”СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БУРГАС 
 

 На, 27.03.2018г., от 18:00 часа в сградата на ОУ „Свети Климент 

Охридски“, гр. Бургас в съответствие с чл.19, ал.3 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 и председателя на 

училищното настоятелство. 

От редовните членове отсъства един член, но е изказала становище по 

телефона. 

На заседанието присъстваха: Юлия Пенева – директор на ОУ „Свети 

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

Силвия Пенева.  

Председателят на Обществения съвет, предложи заседанието да протече 

при следния дневен ред: 

1. Проект на бюджет 2018 г. и запознаване с планирани ремонти през 2018 

година. 

2. Училищен план-прием в първи клас за учебната 2018/2019 година. 

 

Дневният ред бе гласуван и приет без възражения от присъстващите.  

По т.1 – Юлия Пенева - Директор на училището и Силвия Пенева – 

заместник-директор по АСД презентираха и информираха подробно 

присъстващите  с проекта на бюджета на училището за финансовата 2018 

година.  

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:  

 субсидия за институция; 

 средства по формулата за 25 паралелки; 
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 средства по формулата за 621 ученика;  

 за 1 ученик на индивидуална форма на обучение;  

 за 2 ученика на комбинирана форма на обучение; 

 добавка за МТБ; 

 добавка за група /12 групи/ ЦДО в 1-4 клас; 

 добавка за ученици в група /315 ученика/ ЦДО в 1-4 клас; 

 добавка хранене 1-4 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.  

Тази информация бе предоставена с презентация по параграфи и 

дейности, като тя ще бъде приложена към самия Протокол от заседанието. 

Тук бе представена информация на част от извършените обновления на 

училищната сграда и материалната база и оборудване като цяло. Част от 

ремонтите и оборудването на училището са закупени със средства от бюджета 

на училището, а други по различни програми или от спечелени проекти.  

През 2017 година се извършиха всички планирани подобрения и ремонти 

на МТБ.  

Част от тях са: 

 подмяна на осветителни тела – ст. 4; 

 смяна подови настилки в две стаи; 

 освежаване на 4 класни стаи – шпакловане и боядисване; 

 поставиха се решетки на 3 етаж; 

 монтаж допълнително евакуационно осветление по предписание на 

РСПБЗН; 

 ел. захранване на кабинета на заместник-директорите и СМР на 

ел.инсталацията на училището; 

 климатик – библиотеката; 

 ВиК инсталацията; 

 сменени бяха 8 врати; 

 нови щори 3 на класни стаи; 

 закупуване на 2 компютъра, монитор - стая 13, стая 23 и принтер за 

педагогически съветник; 

 15 двуместни чина и 17 стола за стая 14 и стая 21; 

 8 броя алуминиеви врати за тоалетните; 
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 Интерактивен дисплей с вграден компютър и мултимедийна дъска – по 

проект;  

  Едногодишен абонамент за: 

  платформа Школо.бг – електронен дневник; 

  електронна платформа mozaBook; 

  образователен портал Уча.се и др. 

Приоритентни ремонтни дейности през 2018 година са: 

1.   Частичен ремонт на горната част на фасадата на сградата; 

2. Монтиране на водочерпни питейни кранове, тип «фонтанки» – предписание 

на РЗИ. 

3. Смяна на плочки в санитарно-хигиенните възли на първия етаж. 

GDPR въвежда нови правила при обработване на личните данни – 25.05.2018 г. 

Всяка една организация, всяка една фирма и публичен орган в рамките на ЕС 

обработващи лични данни на физически лица трябва да се съобразява с 

Регламента. За целта е необходимо да се закупи: 

 - NAS сторидж /сървър/, защитна стена, криптиращ софтуер Deslock – 5 

работни места; 

Ремонтни дейности на МТБ: 

- боядисване – 5 стаи + хранилището по физическо възпитание и спорт; 

- смяна подова настилка – 2 стаи; 

- ремонт на подиум – 1 стая; 

- подсилване на ел. инсталацията в компютърния кабинет. 

Има необходимост от закупуване на: 

- Двуместни маси – 30 бр. 

- Столове – 60 бр. 

- Врати – 2 бр. 

- Щори – за 2 стаи; 

- Климатици – 2 бр. 

- Шкаф – 1 бр. 

- Еднокрилни гардеробчета -  бр. 

- Шкафчета за 3 етаж – 75 бр. 

По т.2 от дневния ред относно училищния план-прием в първи клас за 

учебната 2018/2019 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 
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РЕШИ: 

 

1. Приема проекта за бюджет за 2018 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 2017 година. 

 

Гласували „ЗА” - 7 

Гласували „ПРОТИВ“ - няма 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма 

 

2. Във връзка с училищния план-прием в първи клас за учебна 2018/2019 

година приема предложението за 3 паралелки. 

 

Гласували „ЗА” - 7 

Гласували „ПРОТИВ“ - няма 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 18:30 часа. 

 

 

 

Председател: /п/      Протоколчик: /п/ 
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СТАНОВИЩЕ 

 

на Обществения съвет  

към ОУ”Свети Климент Охридски” – град Бургас 

 

На свое заседание на  27.03.2018 г., от 18:00 часа в сградата на ОУ 

„Свети Климент Охридски“, гр. Бургас в съответствие с чл.19, ал.3 от 

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата, се проведе редовно заседание на 

Обществения съвет към ОУ „Св. Климент Охридски” -  Бургас. 

Присъстваха членовете на Обществения съвет заедно с представителите 

на Ученическото самоуправление и  председателя на Училищното . 

 

Въз основа на анализа на броя на учениците в гр. Бургас, училищната 

мрежа в ОУ”Свети Климент Охридски” – град Бургас, ДОС за физическата 

среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини и 

училищата и съобразно информационната система и стратегия на Община 

Бургас  Обществения съвет изразява следното свое становище : 

Училищният  план-прием в първи клас за учебната 2018/2019 година  

да се осъществи в три паралелки. 

 

 

 

 

Председател    

/п/ 

 

 


