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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА  

ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА  ДЕЙНОСТ  
„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО  

НА ПМГ АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ ГРАД БУРГАС” 
 
 

                                     И С Т О Р И Я      И      Н А С Т О Я Щ Е 
 
 
                Сдружение с нестопанска цел Училищно настоятелство на ПМГ „Акад. Н. 
Обрешков” е създадено на 26.10.1999 година, след решение на  Общо събрание на 
родителите и на основание Закона за лицата и семейството. В Управителния съвет са 
включени девет родители и учители – настоятели. Контролният съвет е от трима души.  
За председател  на настоятелството е избрана архитект Зоя Димитрова.  

 Дейността на Настоятелството през двата мандата на председателство на арх. 
Зоя Димитрова бе подчинена на основните принципи залегнали в действащия по това 
време Закон за народната просвета  в глава 6-та Чл.46 в, а именно: 

  1.За постигане на целите на Настоятелствата в българските училища същите 
правят предложения пред съответните органи за развитието или за разрешаването на 
текущи проблеми на училището;  

2. Съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални 
средства за училището и контролират целесъобразното им разходване; 

3. Подпомагат изграждането и поддържането на материално техническата база 
на училището; 

 4. Участват при избора на учебници, съдействат при организиране на 
ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаване на други социално-битови 
проблеми на децата и учениците;  

5. Подпомагат създаването и реализирането на възпитателно-образователни 
програми по проблемите на децата и учениците;  

 6. Подпомагат училищните и общинските органи за осъществяването на 
задължителното училищно обучение; 

 7. Съдействат за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, 
организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците; 

 8. Съдействат на родителите в организиране на свободното време на децата и 
учениците; 

9. Предлагат мерки за подобряване дейността на училището и организират 
обществеността за подпомагане на училището.  

10.Организират и подпомагат обучението на родителите по въпросите за 
възпитанието и развитието на техните деца; 

11.Подпомагат дейността на училището в противодействието му срещу 
наркоманията и други вредни влияния върху децата и учениците; 

12.Подпомагат социално-слабите деца и ученици; 
13.Съдействат на комисиите за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните.  
14. Предлагат на Педагогическя съвет  утвърждаване на униформено облекло, 

училищни символи и ритуали.  
                 
              В изпълнение на тези цели през периода октомври – декември 1999 година бе 
реализирана първата кампания за набиране на средства за ремонт на класните стаи, 
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като със събраните средства през коледната ваканция  на същата година бе извършен 
ремонт на 32 класни стаи, кабинета по физика и едно общо помещение.  

През март 2000 година съвместно с училищно настоятелство ГРЕ 
„Г.С.Раковски” бе реализирана първата съвместна инициатива за извършване на ремонт 
и поддържане на сградата. Със събраните средства през Великденската ваканция бяха 
ремонтирани 8 класни стаи. Предприети  бяха и други съвместни инициативи от двете 
настоятелства, като изпълнението на решенията основно бе извършвано от 
Училищното настоятелство на ПМГ „Акад. Н.Обрешков”.  

Обсъждани бяха и възможностите за разширяване на материалната база на 
гимназията,проблемите по финансирането на школите по  математика, информатика и 
физика за изявени в национален мащаб ученици, възможностите за награждаване на 
изявени ученици и учители и подпомагане на участието им в олимпиади, 
математически състезания и училищни празници.  

Съобразно излезлия закон за юридическите лица с нестопанска цел, на 
20.03.2001 год. Училищното настоятелство бе регистрирано в Бургаски Окръжен Съд, 
като „Сдружение с нестопанска цел – Училищно настоятелство при ПМГ „Акад. 
Н.Обрешков”. Изработен бе и устав на Настоятелството, който се съхранява в БОС.  
              От учебната 2001/2002 година  Настоятелството стана организатор на ежегодно 
организираните от гимназията есенни и пролетни регионални състезания по 
математика. С реализираните печалби бяха финансирани школите по математика, 
информатика, биология и физика. През същата година бяха набрани и реализирани 
средства за ремонт на осветителната система с подмяна на осветителните тела в 
сградата на гимназията. През юли 2002 година училищното настоятелство участва в 
организацията по избора на фирма наемател на топлата кухня. В рамките на 
преговорите избраната фирма „ДЖЕЙЕЛПИ” пое ангажимента за ремонт на партерния 
етаж с отделяне на столовата, както и условието да бъдат ремонтирани тоалетните за 
ученици на всички етажи, като бъдат разделени на мъжки и женски тоалетни.  
До момента в гимназията тоалетните бяха общи. Договореното бе изпълнено от 
фирмата наемател „ДЖЕЙЕЛПИ”.  

От началото на учебната 2002/2003 година започна инициатива за 
преустройство на столовата в многофункционална зала и зала за тържества, каквото 
помещение училището нямаше. Залата бе изградена със съвместните усилия на 
настоятелите по проект на председателя арх. З. Димитрова. Финансирането на ремонта 
и доставката на материалите бе извършена основно от г-н Дончо Начев член на 
Управителния съвет на Настоятелството и г-н Радостин Дачев – родител  на наш 
ученик.  

Започна регулярно извършване на охранителна дейност с оглед подпомагане 
дежурството на учителите за опазване живота и здравето на децата,  като за целта 
Настоятелството сключи договор с охранителна фирма „3S Гард”.  

Бяха обновени лабораторията по химия, осигурена бе подготовката и 
участието на ученици, в това число от социално слаби семейства в състезания и 
олимпиади по математика, информатика, физика и биология. Отделени бяха средства за 
обзавеждане на хранилището по математика с техните консумативи.  

През периода на учебната 2003/2004  година бяха извършени съвместни 
инициативи на училището с БСУ  по отношение подготовката на учениците за участия 
в състезания и олимпиади по информатика. Съдействие за това оказа членът на 
управителния съвет Станислав Симеонов. Осъществени бяха дейности и инициативи с 
Центъра за усъвършенстване на учителските кадри – гр. Бургас с участието на члена на 
Управителния съвет на Настоятелството г-жа Ивелина Динева. 

 С помоща и финансовата подкрепа на д-р Виделина Василева – член  на 
Управителния съвет на Настоятелството, училещето бе оборудвано с пожарогасители и 
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пожаробезопасни материали, съгласно изискванията на противопожарната охрана. 
Продължи финансирането на текущи ремонти, организацията и провеждането на 
състезанията и  приема на ученици в 5-ти клас, като финансирането на мероприятията 
чрез постъпилите дарения, бе реализирана от Настоятелството. Закупена бе и пишеща 
машина за нуждите на гимназията. Настоятелството стана инициатор за подобряване на 
интериора на всички класни стаи, чрез активизиране на родителите  на класовете.  

През лятото на 2005 година бе подпомогнат ремонта на коридора на 3-ти етаж, 
стълбищните клетки, ученическите тоалетни, чрез закупуване на консумативи за 
ремонта. Със средства на Настоятелството бяха закупени маси и столове за учениците в 
309-та стая.  

 
След проведеното отчетно-изборно събрание на 18.12.2005 година на 

„Сдружение с нестопанска цел  – Училищно настоятелство при ПМГ „Акад. 
Н.Обрешков” ,бе избран нов съвет на настоятелите  в състав от 14 родители  и 
контролен съвет от 3-ма родители. За преседател на Настоятелството бе предложена и 
избрана архитект Диана Карабаджакова.  

Във връзка с промените в Закона за народната просвета дефинирани в Чл.46г и 
Чл.46д бяха извършени промени в Устава,  в т.ч. органа „Управителен съвет” бе 
преименуван в „Съвет на настоятелите”. Така избрания състав на „Съвет на 
настоятелите” работи в екип в рамките на два мандата. Той приемствено продължи 
традициите установени от предходния състав на управителният орган на сдружението, 
както и разви нови добри практики.  

През 2006 година, чрез Сдружението бяха набрани и изразходвани средства и 
материали за отбелязване на 35 годишнината от създаването на училището. 

От 2006 година, през Сдружението бяха осъществени охраната на гимназията 
чрез фирма „3S СОТ”, организацията и финансирането на състезанията по математика, 
провеждането на Общоградския преглед на знанията по математика за прием в 5-ти 
клас, застраховането на учениците от училището. Подпомогнато бе и провеждането на 
учебния процес съобразно възможностите на Сдружението.          

Отпуснати бяха финансови помощи на даровити ученици. Настоятелството 
стана инициатор за участие училището в няколко проекта. Един от тези проекти бе по 
линия на сътрудничество с Княжество Монако, като благодарение на г-жа Мария 
Ценова – член  на Съвета на настоятелите  и със съдействието на г-жа Соня Енилова – 
член  на Съвета на настоятелите,  бе осъществено оборудване на училището с 
химическа лаборатория, микроскопи и други технически пособия, необходими за 
обучението по биология и химия. Продължи финансирането чрез дарения на 
състезанията по математика и приема на ученици в 5-ти клас.  

От 2007 година, чрез Училищното настоятелство, председателя – арх. Диана 
Карабаджакова и инж. Николай Николов – член на Управителния съвет, бе разработено 
и внесено в Община Бургас задание за проектиране  на нов корпус включващ втори 
физкултурен салон, нови компютърни зали, кабинети по чужди езици, физика, 
биология, математика, музика и изобразително изкуство. В последствие, на базата на 
това задание, през 2008 година училището финансира изготвянето на архитектурен  и 
инженерен проект за реализиране на новия корпус.  

  През 2008 година бе разработено и задание за ремонт и оборудване на нова  
модерна лаборатория по химия. През същата година, чрез заданието училището 
финансира изработването на проект за ремонт и оборудване на лабораторията с най-
модерни технологии. Средствата за изпълнението на проекта не бяха по силите на 
училището. През 2012 година този проект бе реализиран със съдействието и с 
финансови средства на Община Бургас, дарени на ПМГ за особено високи резултати в 
обучението и реализацията на учениците.  
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През двата мандата на Съвета на настоятелите, от 18.12.2005 година до 
27.10.2009 година, чрез Училищното настоятелство бяха реализирани  и крупни 
ремонти:  

С дейното участие на инженер г-жа Станимира Петрова – член  на Съвета на 
настоятелите  и  зам. Управител на „Химремонтстрой”, бе подменено оборудването на 
8 класни стаи и извършен основен ремонт на 4 от тях. Ремонтиран бе коридора на 2-ри 
етаж и подменена  старата дървена дограма във физкултурния салон на  училището; 

С усилията и със средства на инж. Николай Николов – Управител на 
строителна фирма „Билдникс”, председател на строителната камара и член на  Съвета 
на настоятелите,  бе извършен цялостен основен ремонт на 2 помещения,  включващ 
създаването на нова класна стая.  Бяха ремонтирани още 5 класни стаи;  

Чрез инж. Пламен Тавекелов – член на Съвета на настоятелите  и собственик 
на  фирма „Ал Електра”,  в сградата бе извършена цялостна подмяна на старите 
осветителни тела с нови, отговарящи на съвременните стандарти. 

Чрез г-н Евгени Желязков – директор на банка „Евроинс” и член на Съвета на 
настоятелите  бе извършен ремонт на 309-та  зала. 

Членовете  на Съвета на настоятелите  адвокат Диан Димов, нотариус Кремена 
Консулова и г-жа Петя Даракова – гл. Счетоводител в банка ДЗИ допринесоха много за 
правната лигитимност и финансова отчетност на Сдружението. Във връзка с промените 
в Закона за юридическите лица с нестопанска цел бяха разработени  нов „Устав” и нови 
„Правила и ред за извършване на общественополезна дейност” на Сдружението. 

Членовете  на Съвета на настоятелите  г-жа Мария Ценова – зам.областен 
управител по култура и образование и г-жа Соня Енилова – председател на УС на БРТА 
и консултант по проекти финансирани от ЕС у нас и в чужбина, допринесоха много за 
отварянето на училището навън и за работа по проекти. Особено полезна бе помоща от 
г-жа Ценова която поради спецификата на длъжноста си бе най-близо до проблемите на 
училището.  

Пак със съдействието на Сдружението  от 2007 година, бе подпомагано 
участието на училището в международните  състезания по математика. Канени бяха 
лектори по математика и информатика от БАН, Софийски университет „Климент 
Охридски”, от екипа за извънкласна работа по математика и информатика към 
факултета по математика и информатика. Осигуряван бе транспорт за учениците 
участващи в национални състезания, извършена бе рекламна дейност в полза на 
училишето.  

През последната 2009 година от мандата си, Сдружението подпомогна 
съществено усилията на училищното ръководство за въвеждане на ученическо облекло. 
След спечелен от училището проект по програма „Ритуализация на училищния живот”, 
в последствие бе закупено и предоставено безплатно ученическо облекло на децата от 
8-ми до 11-ти клас. 

 
На отчетно-изборното събрание на „Сдружение с нестопанска цел  – 

Училищно настоятелство при ПМГ „Акад. Н. Обрешков” проведено на 27.10.2009  
година, бе избран нов Съвет на настоятелите  в състав от 9 родители  и контролен съвет 
от 3-ма родители. За преседател на Сдружението бе  избран адвокат Марио Златарев. 

Избраният Съвет на настоятелите   бе регистриран в Бургаския Окръжен съд 
през  февруари 2010г. Във връзка с настъпилите промени в Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел, през  март 2011г. Сдружението бе регистрирано в 
Министерството на правосъдието. 

През мандата си, Сдружението с консенсус взе решения за всички свои 
инициативи в т.ч. и по разходване на паричните средства.      
              Осъществени  бяха следните основни дейности и инициативи:  
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              С цел подобряване грижите по опазване  на здравето живота и имуществото на 
децата  бяха наети четирима охранители – по един на всеки етаж. С  пазачите бяха 
сключени граждански договори. Така, заедно с  дежурството на учителите през 
междучасията, бе засилен контрола за реда в сградата и по време на часовете;  
              С организация бе подпомагано застраховането на учениците. Реализираните   
отстъпки от застрахователнате компании  се използваха за подобряване на 
безопасността и хигиената в училище;  
              Перманентно бе извършвана реклама  на училището и бяха популяризирани 
както природоматематическите науки, така и гимназията като институция. За целта 
бяха реализирани различни инициативи в това число разработване и закупуване на 
рекламни материали, телевизионни реклами на училището и др. Изнасяна бе регулярно 
информация в местната и национална преса за инициативите, резултатите и успехите на 
училището. С финансовата помощ на г-н Петьо Пенев,  наш родител, на входа и изхода 
на града по посока на главните пътища към гр. Созопол и към к-кс Слънчев бряг бяха 
поставени  билбордове рекламиращи гимназията. Поставен бе и постоянен билборд на 
фасадата на самото училище; 
               С дарени средства, от г-н Здравко Станчев,  г-н Петьо Пенев и други наши 
родители, целогодишно и целево бе подпомогната специализираната подготовка и 
участие на изявените ученици и техните ръководители в националните и 
международните състезания и олимпиади. Да изнасят лекции на децата, бяха поканени 
изтъкнати преподаватели от Факултета по математика и информатика към Софийския 
университет, Българската Академия на Науките и екипа за извънкласна работа по 
математика и информатика. Инвестицията в този вид обучение даде резултати които 
имаха най-голям публичен отзвук и допринесоха най-много за популяризирането на 
гимназията, за утвърждаването й, за издигането на авторитета й;  
               С дарени парични средства целево бяха организирани и  проведени  
плануваните градски и регионални състезания посветени на Деня на Народния будител: 
първи ноември,  Деня на славянската писменост, българска просвета и култура:  24-ти 
май и Празника на гимназията: шести март: 
               На отличените ученици  и най – добри учители бяха връчени награди, а 
резултатите бяха оповестявани публично с оглед привличане интереса на родителите и 
техните деца към училището.  
               Чрез Сдружението бяха осъществени  „Прегледите на знанията по 
математика”,  които  служат  за вход на петокласниците в училището.    
               С подкрепата на Сдружението, в две поредни години гимназията бе 
организатор и домакин и на  провеждащото се в няколко последователни дни в  
гр.Созопол международно състезание  по математика: „Фестивал на младите 
математици”. 
               С усилията и финансовата помощ на Сдружението, през годините бяха 
подпомогнати   участията на учениците от училището в различни национални 
състезания в градовете София, Пловдив, Варна, Русе, Плевен, Пазарджик, Ямбол, 
Шумен, Перник, Ловеч и др. 
               Подпомогнати бяха и участията на училището в много международни 
състезания: гр.Хонг Конг - Китай,  гр.Илоило - Филипини,  гр.Инчон - Южна Корея, 
гр.Сочи - Русия,  остров Бали - Индонезия,  гр.Катманду – Непал и  гр. Принстън-САЩ; 
               С помощта на Училищното настоятелство бяха подпомогнати усилията  на 
гимназията за участие, разработване и реализиране на различни проекти по програма 
„Коменски”. 
               За да могат да участвуват в не малкото различни национални и международни 
състезания бяха финансово подпомагани от Сдружението най-даровитите ученици, 
както  и  децата, чиито семейства са в затруднено финансово положение; 



 6 

                За най-големия му принос в популяризирането на гимназията в България и  в 
чужбина, през 2009 и 2010 година, на абитуриента Александър Макелов, спечелил 6 
медала от международни олимпиади и балканиади по математика (с учител г-жа Ваня 
Стоянова) и по физика (с учител г-н Живко Жеков) ,  бе връчена  награда от 1000 лева;   
               Чрез средства осигурени от Сдружението бе осъществявано свободно-
избираемото извънкласно обучение по английски език на най-малките ученици.  За 
учители на децата, чрез граждански договори бяха привлечени учители от училището. 
 
               На 09.05.2012 година бе проведено отчетно-изборно събрание на 
Сдружението. Избран бе ново управително тяло от 9 души и контролен съвет от трима 
души. За председател на Съвета на настоятелите бе избран г-н Петьо Пенев. Основа на 
Съвета на настоятелите стана  инициативен комитет от родители – инициатори на 
движение в подкрепа на приема на ученици в пети клас на Природоматематическа 
гимназия, чрез организиране на кръгла маса.  
              Още с встъпването си в правомощия новоизбрания Съвет на настоятелите 
проведе неколкократно заседания, на които взе следните решения: 
                   1. Да се осъществи контакт с други Училищни Настоятелства от сродни 
учебни заведения: Природоматематически и Математически гимназии в страната за 
обмяна на опит;  
                   2. Да се постави на широка основа сред родителите и дискутира 
необходимостта в проектозакона за предучилищно и училищно образование, в 
Природоматематическите и Математически гимназии в страната да продължат да бъдат 
приемани ученици от пети  клас;  
                  3. Сдружението да продължи да подпомага училището при организирането 
на застраховането на учениците, осигуряването на охрана чрез външни лица, 
провеждането на състезания, конкурси, олимпиади, социалната дейност; 
                  4. Да се подеме инициатива сред всички родители за подпомагане на 
училището в няколко направления: 
                       - финансиране подготовката и участието на ученици в международни и 
национални олимпиади, състезания и конкурси; 
                       - развиване на творческата самодейност на децата в училището, чрез 
организиране на кръжоци и клубове, финансирани през Сдружението; 
                       - създаване на спортни секции по най-желаните спортни дисциплини, 
музикални и танцови състави и  групи; 
                       - популяризиране на постиженията на учениците и училището; 
              До момента с  финансовата подкрепа на Сдружението бяха подпомогнати 
участията на училището в международни състезания в Русия: в град Смоленск и град 
Сочи,  а съшо така и в гр.Тайпе – Тайван. Подпомогнати бяха целево и ученици за 
участието им в Националните олимпиади. Предприета бе широка кампания, като за 
спомоществуватели на училището ще бъдат търсени всички крупни фирми в региона.  
             Сдружението очаква отклик и на последните си инициативи в училището от 
страна на родителите, учителите и учениците: за обмяна на книги между децата под 
надслов „Донесете книга, подарете емоция – вземете книга” ; за съревнованието по 
дисциплина:  „Най-добрия клас  на седмицата и месеца” с  интересна  награда  за  класа.           
             Сериозна цел на настоятелите е създаването на сайт на Сдружението, в който 
освен информация за дейността, инициативите и резултатите от работата му, се 
обмисля възможността да могат да постъпват и предложения от родители, ученици и 
учители. 


