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Вх. 135/ 21.12.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес, 21.12.2022 г., във връзка с Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от 

министъра на образованието и науката, обн., Дв., бр. 75 от 27.09.2016 г. се проведе събрание 

на родителите за излъчване на представители от родителите за членове на Обществения 

съвет към 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“. 

На събранието се води протокол от Мариана Пенева – зам.-директор УД, определен 

със Зап. № 428/ 06.12.22 г. на директора на училището. 

Събранието протече при следния дневен ред: 

1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата - функции и организация на 

работа на Обществен съвет. 

2. Избор на членове и резерви на Обществения съвет към 96. СУ „Лев Николаевич 

Толстой“. 

3. Избор на председател на Обществения съвет към 96. СУ „Лев Николаевич 

Толстой“. 

4. Искане на становище по училищния план-прием за 2023/2024 г. 

По първа точка: 

Събранието беше открито от Цветелина Вълчева, директор на училището. 

Представен беше Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети към детските градини и училищата, издаден от министъра на образованието и 

науката, обн., Дв., бр. 75 от 27.09.2016 г. Бяха обсъдени функциите, дейностите и 

организацията на дейността на Обществения съвет. Всеки представител попълни 

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

обществените съвети към детските градини и училищата.  

Въпроси, отговори, коментари и предложения: няма 

По втора точка:  

Бяха обсъдени, направени и приети следните предложения: 

 за членове на Обществения съвет бяха излъчени следните представители на 

родителите: 

1. Иван Ризов 
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2. Васко Костадинов  

3. Милена Йорданова 

4. Дацо Дацов 

5. Радостина Ситарска 

6. Борислав Статчевски 

 за резервни членове на Обществения съвет бяха излъчени следните представители 

на родителите: 

1. Яна Алексиева 

2. Светла Крумова 

3. Хатидже Шейхова 

4. Момчил Палакарчев 

По трета точка:  

Общественият съвет на 96. СУ единодушно взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ: 

Избира за Председател на Обществения съвет на 96. СУ „Л. Н. Толстой“  

–                                  г-н Иван Ризов. 

По четвърта точка: 

Общественият съвет беше запознат с решението на Педагогическия съвет в 96. СУ за 

прием след седми клас за учебната 23/24 г., както следва: 

Профилирана паралелка „Обществени науки“ с ИИЧЕ АЕ с балообразуване НВО БЕЛ x 3 и 

математика НВО x 1, годишните оценки по БЕЛ и ЧЕ от свидетелството за основно 

образование – 26 ученици. 

Профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ с ИИЧЕ АЕ с балообразуване НВО 

БЕЛ x 2 и математика НВО x 2, годишните оценки по ИТ и ЧЕ от свидетелството за основно 

образование – 52 ученици. 

Предложението беше обсъдено и съгласувано. 

Председател на Общ. съвет:       /п/ 

Иван Ризов  

Протоколчик:  /п/ 

Мариана Пенева 
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