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П Р О Т О К О Л 
 

от Общо събрание на родителите на учениците, обучаващи се в Основно училище 

„Петко Р.Славейков”, Варна през учебната 2016/2017 година, провело се на 

30.11.2016г. 

 

 Днес 30 ноември 2016г. от 17.00 часа, на основание чл.266, ал.2 от Закона за 

предучилищно и училищно образование и чл.7, ал.2 и ал.3 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата се проведе Общо събрание на родителите на ученици, обучаващи се в ОУ 

„Петко Р.Славейков” през учебната 2016/2017 година.  

 Присъстваха 38 родители на ученици, регистрирани в присъствения списък, 

представители от Ученическия съвет, представители от Училищното настоятелство. 

  За събранието протокола води г-жа Искра Сърмаджиева – технически сътрудник 

в училището, съгласно чл.10, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и Заповед РД-07-

№213 от 03.11.2016г. на директора на училището. 

Беше приет следния проект на 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1. Запознаване с правата и задълженията на членовете на Обществения съвет, на 

основание Закона за предучилищно и училищно образование и Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата. 

2. Определяне на начина на избор на редовните и резервните членове от квотата 

на родителите в Обществения съвет на ОУ „Петко Р.Славейков”. 

3. Избор на членове на Обществения съвет на ОУ „Петко Р.Славейков”, Варна. 

  

 Дневния ред бе гласуван и приет единодушно. 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
По т.1 от дневния ред директорът запозна присъстващите с правата и 

задълженията на членовете на Обществения съвет, на основание Закона за 

предучилищно и училищно образование и Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. 

 

По т.2 от дневния ред директорът предложи членовете на Обществения съвет да 

бъдат избрани чрез явно гласуване, чрез вдигане на ръка. Други предложения не 

постъпиха 

 

Предложението на директора беше гласувано и прието единодушно. 

По т.3 от дневния ред директорът съобщи, че с негова заповед на основание чл.6, 

ал.1 и ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети към детските градини и училищата е определил 7 (седем) членен състав на 



Обществения съвет на ОУ „Петко Р.Славейков”, Варна, като един от тях е представител 

на финансиращия орган – Община Варна – г-жа Кремена Йорданова.  

Съгласно чл.4 ал. 4 от  Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата в състава на съвета са 

поканена и двама видни общественици – г-н Коста Базитов, заместник-кмет на Община 

Варна и г-н Деян Даскалов, председател на Туристическо дружество „Владислав 

Варненчик”, бивш общински съветник и бивш заместник-директор в МГ „д-р Петър 

Берон”. 

Директорът направи предложение да бъдат предложени от ръководството на 

училището родители доказали се и разпознаваеми от него, тъй като присъстващите на 

събранието не се познават по между си. 

 

Предложението на директора беше гласувано със „за” – 37 и „против” - 1. 

 

От родителите бяха направени следните предложения: 

1. Кремена Катева, родител на ученик от ІV а клас 

2. Стефан Раданов, родител на ученик от ІІ а клас 

3. Анета Братанова, родител на ученик от ІІ в клас 

4. Даниела Андреева, родител на ученик от ІV б клас 

 

От името на ръководството директорът направи следните предложения: 

1. Даниела Иванова, родител на ученик от І а клас 

2. арх. Стилияна Рачинска, родител на ученик от І в клас 

3. Жулиета Милева, родител на ученик от ІІІ д клас 

 

Директорът направи предложение така предложените за членове на съвета да се 

представят с няколко думи и даде началото на процедурата по избор на редовни и 

резервни членове за Обществения съвет на ОУ „П.Р.Славейков”, Варна, като предложи 

броят на резервните членове да бъде 3(три). 

 

При гласуване на предложенията се получиха следните резултати: 

 

1. Кремена Катева, родител на ученик от ІV а клас – 17 гласа 

2. Стефан Раданов, родител на ученик от ІІ а клас – 26 гласа 

3. Анета Братанова, родител на ученик от ІІ в клас – 28 гласа 

4. Даниела Андреева, родител на ученик от ІV б клас – 12 гласа 

5. Даниела Иванова, родител на ученик от І а клас – 16 гласа 

6. арх. Стилияна Рачинска, родител на ученик от І в клас – 25 гласа 

7. Жулиета Милева, родител на ученик от ІІІ д клас – 19 гласа 

 

Въз основа на получените резултати за редовни членове на Обществения 

съвет бяха избрани: 

1. Анета Николова Братанова 

2. Стефан Йорданов Раданов 

3 арх. Стилияна Христова Рачинска 

4. Жулиета Иванова Милевам 

5. Коста Генков Базитов 

6. Деан Димитров Даскалов 

7. Кремена Йорданова Йорданова 

 

За резервни членове бяха избрани: 

1. Кремена Катева 

2. Даниела Андреева 

3. Даниела Иванова 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

        Директор: Таня Петрова/п/* 

*Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 



                                          


