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ПРОТОКОЛ № 4 /12.12.2019 г. 

Днес, 12.12.2019 г., се проведе редовно заседание на Обществения съвет/новоизбрания 

Обществен съвет при 107.ОУ „Хан Крум“. Присъстваха всички членове. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Избор на председател  и заместващо лице на новия Обществен съвет. 

2. Насрочване на дата за следващо заседание на Обществения съвет. 

3. Разни. 

По т. 1 господин Калапиш предложи за председател на новия Обществен съвет госпожа 

Маргарита Строкова. Той изтъкна предимствата на нейната кандидатура с факта, че като 

дългогодишен член на предишния Обществен съвет, тя е добре запозната с функциите, които 

изпълняват членовете на Обществения съвет и в частност председателят. Госпожа Строкова  е 

мотивиран и отговорен родител и ще се справи с поставените и задачи. 

За заместващо лице бе предложена кандидатурата на госпожа Надя Петрова. 

Предложенията бяха приети единодушно от присъстващите в залата представители. 

Господин Калапиш запозна накратко членовете на новоизбрания Обществен съвет с неговата 

роля в дейността на 107.ОУ, а именно: участва при изготвяне на стратегия на училището, 

етичен кодекс, съгласува бюджета на 107.ОУ на всяка тримесечие и полугодие, участва в 

атестацията на педагогическите специалисти, съгласува учебните планове на училището, избор 

на учебници и учебни комплекти и други, описани в ЗПУО. 

По т. 2 предложението на директора на 107.ОУ да се насрочи следваща дата за заседание на 

новия Обществен съвет и тя да бъде 23.01.2020 г. от 17:30 часа,  се съгласува  с членовете на 

Обществения съвет и бе приета единодушно. 

По т. 3 разни господин Калапиш запозна присъстващите с два важни проблема: 

 Проблемът с парната инсталация. 

 Доклад до кмета на район Лозенец за саниране на сградата. 

Във връзка с парната инсталация, което подновяване започна преди около 6 месеца, господин 

Калапиш обясни, че няма равномерно топлоподаване по системата, тъй като при проектирането 

и изплънението са допуснати съществени грешки. Директорът е информирал съответните 

институции. Очаква се проверка от съответните органи, които да констатират проблема и да 

предприемат съответните мерки. Той се обърна към представителите на Обществения съвет за 

съдействие при нужда. 

Относно санирането на сградата, директорът информира членовете, че е внесъл доклад до 

кмета на район Лозенец и очаква отговор . Всички тези въпроси бяха оъгласувани и приети 

единодушно от присъстващите на заседанието. 

Град София                                       Протоколирал:   Катерина Пумпалова............................. 
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