
ПРОТОКОЛ № 6

Вх. № 2076 /19.03.2018 г.

от заседание на Обществения съвет към СУ „Ген. Владимир Стойчев“

Днес, 16.03.2018 г. от 17.00 ч. в кабинет № 111 - първи етаж в СУ 
„Генерал Владимир Стойчев” се проведе заседание на Обществения съвет.
Заседанието протече съгласно оповестения дневен ред:■

1. Информация за предложения план - прием за учебната 2018/2019 г.

2. Проект на бюджет за 2018 г.;

3. Промяна в състава на Обществения съвет - постъпило заявление по чл. 
15, ал. 1, т. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 
обществените съвети към детските градини и училищата /ПСУДОБДГУ/;

4. Разни

На заседанието присъстваха:
1. Цветелина Хайтова - председател на Обществения съвет;
2. Десислава Маринова L представител на родителите;
3. Елизабет Младенова - главен експерт в Дирекция „Спорт за учащи и

спортни училища“ - представител на финансиращия орган - ММС;
4. Димчо Ников - представител на работодателска организация, 

председател на СК “Лека атлетика - ЦСКА“;
5. Десислава Миленкова - представител на родителите

и на основание чл. 22, ал.1 от ПСУДОБДГУ се счита за редовно.

В работата на заседанието на Обществения съвет участваха:
1. Васил Вутев - директор на училището;
2. Росица Ангелова - главен счетоводител на училището.

С право на съвещателен глас в заседанието участваха; определените 
съгласно чл, 23, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и 

Училищнотодейността на Обществените съвети, представители 
настоятелство и ученическото самоуправление:

1. Ирина Гулева - член на училищното настоятелство;
2. Анна-Габриела Йотова - зам. председател на Ученическия съвет;
3. Поли Иванова - представител на Ученическия съвет.

По т. 1 от дневния ред на заседанието членовете на Обществения съвет

на

бната 2018/2019 
брой паралелки

бяха информирани от г-н Вутев за предложения план прием уче 
г., в който е заложен прием на 139 ученици, разпределени в 
както следва:

• 6 клас - 2 паралелки
• 7 клас: - 2 паралелки
• 8 клас - 1 паралелка



2

В проведена дискусия се коментираха въпросите, свързани с необходимия 
минимум за преподаватели по спорт, условията за осъществяване на учебния и 
тренировъчния процес и др.

Г1о т. 2 от дневния ред на заседанието членовете на Обществения съвет 
бяха запознати с представения от главния счетоводител г-жа Росица Ангелова и 
утвърден от ММС бюджет за 2018 г.
Господин Вутев взе отношение по темата, като обърна внимание, че за поредна 
година не са отпуснати средства за капиталови разходи и посочи, че с помощта 
на Училищното настоятелство и от собствените приходи са извършени 
неотложни/аварийни ремонти на сградата на училището и на общежитието.

По т. 3 от дневния ред:
Председателят на Обществения съвет докладва за постъпило заявление от 

титуляр член на обществения съвет -- госпожа Росица Гацева. за освобождаване 
от съвета по лични причини. Съгласно чл. 15, ал. 2 представителите на 
родителите се допълват от резервен член по поредността на заместване. 
Предвид обстоятелството, че всички членове на обществения съвет са избрали с 
еднакъв брой гласове, отчитайки поеманите ангажименти от резервните 
членове и в съответствие с чл. 9 от Правилника членовете на обществения съвет 
гласуваха и приеха единодушно като титуляр да бъде вписан резервния член - 
Мая Дънекова.

По т. 4 от дневния ред: (
> Г-жа Гулева запозна обществения съвет с предложението за 

Академия за родителите с теми, представени от училищния психолог Ана 
Райкова и педагогическия съветник Светла Георгиева и „Ден на отворените 
врати“, с което да се даде възможност на всички родители да присъстват в 
часове на своите деца/учениАи. Присъстващите на заседанието се обединиха 
около становището, че тази инициатива би могла да се използва като 
възможност за популяризираме на условията в училището, както за всички 
настоящи родители, така и нови ученици и родители.

> г-н Вутев информира Обществения съвет по следните въпроси:
S затрудненията с транспорта на учениците до Панчарево и комплекс

Дианабад;
>4 въпроси, свързани с ОП „Региони в растеж“ 2014/2020 г.

Приложение: Списък на присъстващите.
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