
ПРОТОКОЛ ОТ 
ОБЩОУЧИЛИЩЕН СЪВЕТ ОТ  

03 АПРИЛ 2018 
 

 
Членовете на Общоучилищния Съвет (CE) бяха извикани на извънреден спешен ОС чрез 
индивидуална покана, адресирана по електронната поща.  
 
17h46 –  9 присъстващи с право на глас, кворумът е достигнат и председателят на ОС открива 
заседанието. 
Списък с присъстващи: вж приложение 1 
 
Ан Робер, Педагогически съветник и зам. директор, е посочена за протоколчик, 
присъстващите членове одобряват това решение.  
 
 Председателят на ОС, след като поставя въпроса дали има коментари или въпроси по 
отношение на протокола от 22 февруари 2018, го предлага за одобрение. 
 
Одобрявате ли протокола на ОС от 22 февруари 2018 ? 
 
Гласуване :  Против : 0 Въздържали се : 1  За : 8 
 
Протоколът е одобрен. 
  
 Председателят на ОС излага следния дневен ред и го предлага за гласуване :  
 

- 1 – Съставяне на Комисия по Хигиена и Сигурност на Училищната общност (CHS) 
- 2 – Съставяне на Комисия по Хигиена, сигурност и условия на работа на персонала. 

(CHSCT) 
 
Одобрявате ли дневния ред от две точки, опоменати по-горе? 
 
Гласуване :  Против : 0 Въздържали се : 0  За : 9 
 
Дневният ред е приет. 
 
 Председателят на ОС излага и очертава правомощията и състава на Комисията по Хигиена и 
Сигурност на Училищната общност / CHS/ : 
CHS трябва да бъде консултирана по следните въпроси: 
- Здравето и безопасността на Училищната общност. 
- Предложения за действия и обучения, които да се прилагат в областта на здравето и 
безопасността във връзка с комисията по следдипломна квалификация. 
- Уважение и съблюдаване на всички законови разпоредби по въпросите на здравето и 
безопасността. 
- Мерките за сигурност, които трябва да се предприемат заедно с посолството и с техническия 
съветник, отговорен за сигурността в AEFE. 
 
Състав :  в 3 категории :  
 
Администрация :   Персонал (4) , от които поне : 
Общоучилищен директор  1 начален учител 
Директор на нач.уч.   1 учител или възпитател от горния курс 
Адм.и фин.директор   1 адм. или обслужващ служител 
ГПС     Представители  (4) 
1 член на АС от Асоциацията на Родителите                             2 представители на родителите 

                                         2 представители на учениците 
Eксперт : - Отговорник Сигурност в Посолство на Франция. 
 
След като се посочат различните членове, които ще участват в CHS, съставът е предложен за 
одобрение (Приложение 2 ) . 
 
Одобрявате ли състава на CHS, както го уточнихме в приложение 2 ? 
 
Гласуване :  Против : 0 Въздържали се : 0  За : 9 
 
Съставът на CHS е одобрен единодушно. 
 



-  Председателят на ОС излага правомощията и състава на Комисията по Хигиена, 
сигурност и условия на работа на персонала. (CHSCT): 

- Анализ и превенция на професионалните рискове 
- Предложения на действия за превенция и предотвратяване на тормоз на работното 

място 
- Предлагане на мерки от всякакво естество, които биха могли да подобрят хигиената, 

сигурността, във връзка  с комисията по следдипломна квалификация. 
- Състав : в 2 категории :  

 
Администрация :      Персонал(6) 
Културно аташе или представител    1 начален учител 
Общоучилищен директор или представител   1 преподавател горен курс 
Директор на нач.уч.      1 адм.или обсл.служител 
Адм.и фин. директор      Психолог на училището 
ГПС                   Училищен лекар 
Координатор ЧР                  Мед.сестра 
 
1 представител от АС на Асоциацията на Родителите на Ученици. 
 
След като се посочат различните членове, които ще участват в CHSCT, съставът е предложен 
за одобрение (Приложение 3 ) . 
 
Одобрявате ли състава на CHSCT, както го уточнихме в приложение 3 ? 
 
Гласуване :  Против : 0 Въздържали се : 0  За : 9 
 
Съставът на CHSCT е одобрен единодушно. 
 
 
Дневният ден е изчерпан и поради липса на въпрос или забележка по отношение на вота, 
заседанието се закрива в 17h59. 
 
Протоколчик     Председател на Общоучилищния Съвет 
Ан РОБЕР     Паскал МУРО 
 
 
Приложение 1    Списък с присъстващи членове :  Fabien FLORI (COCAC) – Pascal 
MOUREAU (Директор) Thierry CHAUFFETON (Директор нач.уч.) – Anne ROBERT (ГПС/Зам 
директор) - Vassil Vassilev (Адм.и фин дир) – Stéphane JEAN (преподавател) – Mariana 
NIKOLOVA (преподавател) – Ekaterina KOLEVA (здравен персонал) – Fanny TIMON (родител) – 
Julie VIDAL (Асоциацията на Родителите на уч). 
 
Приложение 2 :  CHS      Приложение 3 :  CHSCT 
 

Фамилно име/Име Функция 

  MOUREAU Pascal Директор 

CHAUFFETON Thierry Директор на нач.уч. 

VASSILEV Vassil Адм.и фин.директор 

ROBERT Anne ГПС 

  

JAN Loïc Преподавател 

ERARD Patrick Преподавател 

SLAVEVA Bisserka Пом.учител 

ABDELTIF Maya Лекар 

  

COTINAUT Philippe 
Председател на 

Асоц.на Родителите 

  

TIMON Fanny Родител на уч. 

LYAKOVA Angelina Родител на уч. 

DINEV Konstantin Ученик 

PAMOUKTCHIEVA Nicole Ученик 

  

GARCIA Serge 
Сигурност 

Дипломатически 
пост 

 

Фамилно име/Име Функция 

MOUREAU Pascal Директор 

CHAUFFETON Thierry Директор на нач.уч. 

VASSILEV Vassil Адм.и фин.директор 

ROBERT Anne ГПС 

TANEVA Tsvétélina КЧР 

  

JAN Loïc Преподавател 

ERARD Patrick Преподавател 

SLAVEVA Bisserka Пом.учител 

KOLEVA Ekaterina Психолог 

ABDELTIF Maya Лекар 

VELEVA Lyuba Мед.сестра 

  

COTINAUT Philippe 
Председател Асоц. На 

Родители на уч. 

 




