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ПРОТОКОЛ № 1 

20.10.2022 год. 

 Днес 20.10.2022 год. от 17:30 часа в актовата зала на училището се 

проведе събрание за избор на членове на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ към 

Спортно училище „Георги Бенковски“ – Плевен със следния дневен ред: 

1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността 

на обществените съвети към детските градини и училищата. 

2. Избор на състав/ членове и резервни членове на Обществения съвет 

към СУ „Георги Бенковски“ – Плевен. 

3. Попълване на декларации по чл.5, ал.1 от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към училищата. 

 

По първа и втора точка от дневния ред г-жа Марияна Костова, 

директор на СУ „Георги Бенковски“ – Плевен, предложи за протоколчик – 

Цветомира Христова, учител по Български език и литература. Представи на 

присъстващите родители кратка информация за дейността на обществения 

съвет и организацията на неговата работа, съгласно Правилника за 

създаване, устройство и дейност на ОС. 

Г-жа Костова предложи броят на членовете да бъде 3-ма и 3-ма резервни 

членове. Също така уточни, че членовете на ОС се определят за срок до 3 

години (чл.14, ал.2 от Правилника за създаване, устройство и дейност на 

ОС). 

Г-н Владимир Тодоров, родител на ученик от IX „В“ клас, и г-жа 

Теменужка Решевска, родител на ученик от VIII „Б“, изявиха желание да 

продължат да бъдат членове в ОС и през следващите три години и да бъдат 

в помощ на новоизбраните членове. 

Г-жа Милена Цонова, родител на ученик от VII „Б“ клас, предложи за 

член на ОС г-жа Десислава Костова, родител на ученик от VIII „В“ клас. 

http://www.supleven.bg/


Г-н Ивайло Тодоров, родител на ученик от V „А“ клас, предложи за 

резервен член на ОС г-жа Йоана Горанова, родител на ученик от V „А“ клас. 

Резервни членове пожелаха да бъдат и г-жа Петя Николова, родител на 

ученик от VIII „В“ клас, и г-жа Мирослава Данчева, родител на ученик от 

VIII „Б“ клас. 

Предложенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно с 13 

гласа „За“. 

 

По трета точка от дневния ред избраните за членове на ОС родители 

подписаха декларации по чл.5, ал. 1 от Правилника за създаване, устройство 

и дейност на ОС. 

След изчерпване на дневния ред г-жа Марияна Костова закри 

заседанието. 

 

 

 

25.10.2022 г.       Протоколчик: 

         /Цветомира Христова/ 

 


