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ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
№ 1
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Днес, 11Л 2.2019 г., от 18:00 часа се проведе учредително събрание за Обществен
към Езикова гимназия „Д-р Петър Берон”, град Кюстендил, със следния дневен

Регистриране на присъстващите на събранието на Обществения съвет.
Учредяване на Обществен съвет.
Приемане на Правилник за създаването, устройството и дейността на
Обществения съвет.
4. Избор на Председател, Заместник - председател. Координатор. Секретар и
резервни членове на Обществения съвет.

На събранието присъстват 15 родители, представители от родителския актив от
8 до 10 клас, г-жа Радмила Рангелова - заместник - кмет „Социални услуги, програми и
проекти”, Директорът на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон” - г-жа Иванка Янкова,
заместник - директорът - г-жа Даниела Вучкова, и класните ръководители на всички
класове от 8 до 10 клас. От заседанието отсъства г-н Светослав Василев - заместник кмет „Култура, образование, младежки дейности и спорт”.
В началото на учредителното събрание Директорът представи дневния ред.
По т.1 от дневния ред участниците в събранието се регистрират в присъствения
списък, които е неразделна част от протокола.
По т. 2 от дневния ред Директорът обясни на присъстващите, че на основание
чл.4, ал.2 и чл.13, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на
Обществените съвети към детските градини и училищата. Кметът на Община
Кюстендил със Заповед № РД 00-971/02.09.2019 г. е определил г-жа Радми ла Рангелова
- заместник - кмет „Социални услуги, програми и проекти” за представител на Община
Кюстендил като член на Обществения съвет към Езикова гимназия ..Д-р Петър Берон”.
За резервен член е определен г-н Светослав Василев - заместник - кмет ..Култура,
образование, младежки дейности и спорт”.
Директорът предлага да бъде сформиран Обществен съвет към Езикова
гимназия „Д-р Петър Берон”, град Кюстендил на основание чл.270 от 311УО.
Предложени за членове на Обществения съвет са 4 родители, както следва: Пламен
Стойнев, Николай' Дочев, Людмила Терзийска, Евелина Гогова. Предложени за
резервни членове на Обществения съвет са 4 родители, какго следва: Светослава
Стефанова, Гергана Владимирова, Диана Костадинова. Елизабет Адамска
Решение № 1
Приемат се предложените членове за създаване на Обществен съвет към Езикова
гимназия „Д-р Петър Берон”със следния брой гласове: „за” - 15 гласа: ..против" ,- 0
гласа и „въздържали се” - 0 гласа;
След избора на членовете на Обществения съвет останалите родители напускат
учредителното събрание.

Директорът представи на избраните членове на Обществения съвет Декларация,
с която удостоверяват липсата на обстоятелства по чл.5. ал.1 от Правилника за
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата.
По т.З от дневния ред Директорът предлага за обсъждане проект на Правилник
за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към Езикова гимназия
„Д-р Петър Берон”. Присъстващите са запознати с условията за създаването и
устройството на Обществения съвет, както и с дейността и организацията му на работа.
Решение № 2
Членовете на Обществения съвет приемат Правилник за създаването,
устройството и дейността на Обществения съвет към Езикова гимназия „Д-р Петър
Берон” със следния брой гласове: „за” -15 гласа; ..против” - 0 гласа и „въздържали се"
- 0 гласа;
По т.4 от дневния ред е направен избор на Председател, Заместник председател, Координатор, Секретар и резервни членове на Обществения съвет.
Решение №3
Членовете на Обществения съвет приемат следния състав:
Председател: Николай Дочев
Основни членове:
1. Люмила Терзийска - Заместник - председател
2. Евелина Гогова - Секретар
3. Пламен Стойнев - Координатор
4. Радмила Рангелова - член
Резервни членове:
1. Светослава Стефанова
2. Гергана Владимирова
3. Диана Костадинова
4. Елизабет Адамска
5. Светослав Василев
Решението е прието със следния брой гласове: „за” - 15 гласа; „против" - 0 гласа и
„въздържали се” - 0 гласа;
След изчерпване на днев

шото събранието бе закрито.
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