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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - ВАРНА 

 

ПРОТОКОЛ  

от проведено събрание за излъчване на представители на родителите в 

обществения съвет 

 

 Днес, 25.02.2021 г., в 17,30 ч., в изпълнение на чл. 266, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе събрание на 

представителите на всяка паралелка от НУ „Васил Левски“, гр. Варна. 

 На събранието присъстваха 18 (осемнадет)  представители с право на глас.  

Представителят  на финасиращия орган – Община Варна, определен със заповед на 

кмета РД 02-46/27.01.2020 г.  не присъства поради заболяване. Всички присъстващи 

на събранието родители са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна 

част от настоящия протокол. 

1.Запознаване с устройството и дейността на Обществения съвет  като орган за 

подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението; 

2.Мандат на Обществения съвет; 

          3.Събранието протече по предварително обявения от директора на училището 

дневен ред, както следва: Избор на 4 представители на родителите за членове на 

Обществения съвет към НУ „Васил Левски “. 

         4.Избор на 3 резервни членове на Обществения съвет към НУ „Васил Левски “. 

 

По точка ПЪРВА от дневния ред, госпожа Стела Петрова, директор на училището, 

запозна присъстващите  с устройството и дейността на Обществения съвет  като 

орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на 

управлението му, определени в Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. 

Основни моменти: 

 

• Лице, което  не може да бъде член на Обществения съвет: 

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от 

реабилитацията; 

2. член на настоятелството на НУ „Васил Левски“; 

3. в трудово и облигационно правоотношение с училището, изпълнител или в 

трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител на който е 

НУ „Васил Левски“, първостепенният разпоредител с бюджет- Община 

Варна или кметът на район Аспарухово. 

• Правомощия на Обществения съвет: 

1. Одобрява стратегията за развитие на НУ „Васил Левски“ и приема ежегодния 

отчет на директора за изпълнението й; 

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за 

превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и 

при обсъждане на избора на ученически униформи; 
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3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес 

въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – 

за училището, и инспектирането на училището; 

4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му; 

5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището; 

6. Съгласува училищния учебен план; 

7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите 

при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти;       

8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се 

предоставят за безвъзмездно ползване на учениците; 

9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове; 

10. Дава становище по училищния план-прием; 

11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на 

училищната общност; 

12. Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на 

съвещателен глас; 

14. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, 

на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието- Варна или 

на министъра на образованието и науката. 

По т. 2 от дневния ред беше предложено мандатът на Обществения съвет да    

бъде 3 години.  

Други  предложения не постъпиха и се премина към гласуване. 

 

 

 

 По т. 3 от дневния ред, постъпиха следните предложения за представители 

на родителите в Обществения съвет: 

Родителите, които предложиха себе си  за представители на родителите  в 

Обществения съвет: 

1.Юлияна Иванова  Василева 

2.Боряна Драгомирова Янчева 

3.Милена Атанасова Димитрова 

4.Теодора Петева Георгиева 

5.Владимир Иванов  Михайлов 

6.Симона Калчева – Узунова 

7.Стоянка Тодорова Тонева 

 

Други  предложения не постъпиха и се премина към гласуване. 
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Гласували: 

За -18 

Против – 18 

Въздържали се - 18 

 РЕШЕНИЕ: 

Въз основа на резултатите от гласуването беше решено мандатът на 

Обществения съвет да бъде 3 години. 

 

След проведеното пряко гласуване за всеки отделен кандидат – по реда на 

направените предложения, кандидатите получиха следния брой гласове: 

 

№ по 

ред: 

Име, презиме, фамилия на 

кандидата 

Брой получени гласове 

 

„за“ „против“ „въздържал 

се“ 

1. Юлияна Иванова  Василева 18 0 0 

2. Боряна Драгомирова Янчева 18 0 0 

3. Милена Атанасова Димитрова 18 0 0 

4. Теодора Петева Георгиева 18 0 0 

5. Владимир Иванов  Михайлов 0 0 0 

6. Симона Калчева – Узунова 0 0 0 

7. Стоянка Тодорова Тонева 0 0 0 

РЕШЕНИЕ: 

Въз основа на резултатите от гласуването, за представители на родителите в 

Обществения съвет към НУ „Васил Левски “ са избрани:  

1. Юлияна Иванова  Василева - 18 

2. Боряна Драгомирова Янчева – 18 

3. Милена Атанасова Димитрова - 18 

4. Теодора Петева Георгиева - 18 

 

Представител на финансиращия орган, определен със заповед № РД 02-

46/27.01.2020 г. на кмета на Община Варна, е Тодорка Иванова Кондева, старши 

счетоводител в дирекция „ОМД“.  

 По т. 4 от дневния ред родителите, които предложиха себе си  за резервни 

членове на Обществения съвет: 

1.Владимир Иванов  Михайлов 

2.Симона Калчева – Узунова 

3.Стоянка Тодорова Тонева 

 

 

След проведеното пряко гласуване за всеки отделен кандидат, кандидатите 

получиха следния брой гласове: 

 

№ по 

ред: 

Име, презиме, фамилия на 

кандидата 

Брой получени гласове 
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„за“ „против“ „въздържал 

се“ 

1. Владимир Иванов  Михайлов 18 0 0 

2. Симона Калчева – Узунова 18 0 0 

3. Стоянка Тодорова Тонева 18 0 0 

 

 Въз основа на резултатите от гласуването, за резервни членове на 

Обществения съвет към НУ „Васил Левски“ са избрани:  

 

1.Владимир Иванов  Михайлов-18 гласа 

2.Симона Калчева – Узунов-18 гласа а 

3.Стоянка Тодорова Тонева-18 гласа 

 

След изчерпване на дневния ред, събранието на родителите за излъчване на 

представители и резервни членове в Обществения съвет към НУ „Васил Левски“ се 

закри. 

  

 

  

 ПРОТОКОЛЧИК,  

 

Румяна Кателиева: …………………. 

 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

 

  


