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ПРОТОКОЛ  
 

от Общо събрание на родителите на учениците, обучаващи се в ПГСС „Н. Пушкаров” 

през учебната 2019-2020 година 
 

 

 

Днес, 5 ноември 2019г., се проведе Общо събрание на родителите, с протоколчик 

Десислава Стоянова – старши учител по география и икономика, определена от Директора на 

ПГСС „Н.  Пушкаров” със заповед № 134/18.09.2019 .  

Присъстваха 39 родители на ученици, регистрирани в присъствен списък. 

Дневен ред: 

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

основание Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини 

и училищата. 

2. Изисквания към членовете на Обществения съвет 

3. Избор на редовни и резервни членове от квотата на родителите в Обществения съвет 

към ПГСС „Н. Пушкаров”. 

Дневният ред бе подложен на гласуване и приет. 

 

Решения: 

По т.1 от дневния ред: 

 г-жа Теменуга Тодорова - Директор на ПГСС „Н. Пушкаров” запозна присъстващите 

родители с правата и задълженията на членовете на Обществения съвет, на основание Закона 

за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. 

 

По т.2 от дневния ред: 

г-жа Теменуга Тодорова - Директор на ПГСС „Н. Пушкаров” разясни изискванията 

към членовете на съвета и необходимостта от попълване на декларация за липса на 

обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата. 

 

По т.3 от дневния ред: 

г-жа Теменуга Тодорова - Директор на ПГСС„Н. Пушкаров” запозна родителите със 

своя заповед за определяне на квотата на родителите за участие в Обществения съвет, а 

именно общо пет представители на родителите, като трима- редовни членове и двама- 

резерви. 

 

 Пристъпи се към избор на членове. Г- жа Тодорова прикани родителите да дадат 

своите предложения. За редовни членове на обществения съвет изявиха желание следните 

родители:  

г-жа Любомира Йорданова, г-жа Стефка Юлиянова и г-жа Красимира Василева. За резервни 

членове желание изявиха г-жа Николета Маркова и г-н Христо Христов. 
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Други предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване. 

 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

За г-жа Любомира Йорданова 39 0 0 

За г-жа Стефка Юлиянова 39 0 0 

За г-жа Красимира Василева 39 0 0 

За г-жа Николета а Маркова 39 0 0 

За г-н Христо Христов 39 0 0 

 

След проведеното гласуване събранието на родителите избра за членове на Обществения 

съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“  следните родителите: г-жа Любомира Йорданова, г-жа 

Стефка Юлиянова и г-жа Красимира Василева, а за резервни членове  г-жа Николета 

Маркова и г-н Христо Христов. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 
 

 

………………………………     …………………………………. 

Десислава Стоянова      инж. агр. Теменуга Тодорова 

Протоколчик със заповед №134/18.09.2019   Директор на ПГСС „Н. Пушкаров” 

 


