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ПРОТОКОЛ № 1 /08.12.2016г. 
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ** БУРГАС

Днес, 08.12.2016 г. се проведе общо събрание на родителите. На 
събранието присъстваха: директорът на училището - Юлия Пенева, зам. 
директора: Райничка Дюлгерова, гл.зл1ител в начален етап -  Анита 
Василева Присъстват всички членове на Обществения съвет.

Заседанието се ръководи от директора на училището -  госпожа 
Юлия Пенева, а за протоколчик бе избрана г-жа Анита Василева -  главен 
учител.
Г-жа Пенева предложи следния дневен ред:

1. Попълване на декларация,с която лицето удостоверява липсата 
на обстоятелства по чл.5, ал. 1 от Правилника за 
създаването,устройството и дейността на обществените съвети 
към детските градини и училищата ;

2. Избор на председател за срок от 3 години;

3. Представяне на членовете към Обществения съвет с право на 
съвещателен глас.

По т. 1 от дневния ред Директорът на училището предложи 
членовете на Обществения съвет да попълнят декларация по чл.5 ал.2 от 
Правилника за създаването,устройството и дейността на обществените 
съвети към детските градини и з^чилищата.
Всички членове попълниха декларации.

По т. 2 от дневния ред за Председател на Обществения съвет бяха 
предложени:

1. Марина Иванова
2.Веса Бойчева
3.Иван Бостанджиев

Всеки един от номинираните направи кратко изложение за личната 
отговорност спрямо длъжността председател, след което Директорът на 
училището предложи да се гласува.
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За Марина Иванова, предложен за председател:
Гласували:?, За: 6, Против: О, Въздържал се: 1.

За Веса Бойчева, предложен за председател:
Гласували: 7, За: 6, Против: О, Въздържал се:1.

За Иван Бостанджиев, предложен за председател:
Гласували: 7, За: 7, Против: 0,Въздържал се: 0.

По т. 3 от дневния ред за представяне на членовете към 
Обществения съвет с право на съвещателен глас Директорът на 
училището обяви:

Представители на Ученическото самоуправление, както следва:

1. Ивелина Теодосиева - ученичка от VII „в" клас
2. Марк Кисьов - ученик от VI „б" клас
3. Ивет Иванова - зл1еничка от IV „в" клас

В заседанията на Обществения съвет с право на съвещателен глас 
ще участва и Станимира Стайкова - председател на Училищното 
настоятелство към ОУ „Св. Климент Охридски".

Решение;
1. Общественият съвет избира за председател Иван Бостанджиев.

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател: Иван Бостанджиев
(име, фамилия и подпис)

Изготвил протокола: Анита Василева
(гше, фамилия и подпис)


