
ПРОТОКОЛ № 3 

 

              Днес, 29.03.2017 г. от 17.00 ч. се проведе заседание на обществения съвет към 
ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“. Присъстваха 4 от основните членове на съвета. 
Отсъстваше г-н Альоша. Синабов. В заседанието участваха  Таня Тюркеджиева – 
директор на училището и Неджибе Ферхад – старши учител. Протоколчик на 
заседанието бе г-жа Неджибе Ферхад.                

               Дневен ред :  

1. Становище за Бюджет 2017 година на ПГЕЕ.                                                                          
2. Етичен кодекс на училищната общност. 
3. Определяне представители на родителите за наблюдатели при 

провеждане на ДЗИ.  

              Г-н Добрински, председател на обществения съвет поясни, че членовете на 
съвета са запознати предварително с материалите по дневния ред. Даде думата на 
Т.Тюркеджиева за допълнителни пояснения по т. 1 от дневния ред – бюджета на 
училището.                                                                                                                                                                     
Г-жа Тюркеджиева обясни какви са очакваните приходи и как се формират те – по 
делегиран бюджет за брой ученици в дневна и самостоятелна форма и в общежитието 
по стандарти, определени от МС, както и собствени приходи.           

             Разходите са формирани на база:  - численост на персонала и размер на 
възнагражденията по Анекс към КТД от м. декември 2016 г.; - други плащания по КТД 
и вътрешните правила за работната заплата; - осигурителни вноски от работодател;- 
издръжка – по разходите за миналата година; 

             Целево от МОН се осигуряват средства за стипендии на учениците – за 2017 г. 
те са в размер на 16 490 лв. 

             От 2016 г. училището има остатък в размер на 6 774 лв. Същите ще бъдат 
използвани основно за подобряване на материално-техническата база на училището. 

             Г-н Добрински постави въпроса как се определят стипендиите на учениците. 

             Г-жа Тюркеджиева поясни, че това става съгласно ПМС № № 33 от15.02.2013 г. 
за условията за  получаване на стипендии от учениците след завършено основно 
образование. Назначена е училищна комисия, която определя брой стипендии по 
видове и размера им за всеки срок, документите и сроковете за кандидатстване.  

            Нямаше други въпроси.  Предложеният бюджет на училището за 2017 г. беше 
приет.            

              По т. 2 от дневния ред г-н Добрински даде думата на присъстващите за въпроси 
и предложения. Т. Тюркеджиева поясни, че приемането на Етичен кодекс на 
училищната общност е съгласно чл. 175 от новия ЗПУО. Нямаше въпроси и 
допълнения към предложения проект.  Етичният кодекс бе приет от участващите в 
заседанието. 



             По т. 3 г-н Добрински предложи като представители на родителите да бъдат 
определени Сълза Смилянова и Наталия Христова – родители на ученици от 11 Б клас. 
Взето е и съгласието им. Предложението беше прието. 

 

 

               Заседанието на обществения съвет прие следните решения: 

1. Приема предложения бюджет на училището за 2017 г. 
2. Приема Етичен кодекс на училищната общност на ПГЕЕ „Капитан Петко 

войвода“. 
3. Определя като представители на родителите за наблюдатели при провеждане на 

ДЗИ Сълза Смилянова и Наталия Христова -  родители на ученици от 11 Б клас. 

 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 
 
 
 
 
Председател:                                                                           Протоколчик: 
    Петко Добрински                                                                    Неджибе Ферхад                                    

 


