
ПРОТОКОЛ №3  

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ СЪСТАВ  

НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  КЪМ СУ „ ИВАН ВАЗОВ" Мездра 

Днес, 13.12.2019г. в дирекцията на СУ „Иван Вазов" -Мездра се проведе заседание по процедура за 

осъществяване на вторият етап по избор/преизбор/ на нов състав от членове на Обществения съвет 

към училището, който съвет да продължи дейността си по закон за следващия гласуван от съвета 

мандат. 

На заседанието присъстваха: Директора на СУ „Иван Вазов”- Мездра, длъжностното лице 

определено от директора, председателя на настоящия ОС и всички избрани родители на ученици от 

първият етап на избор, които са вписани в списъка, приложен към настоящия протокол.   

Заседанието се води от настоящия председател на действащия към момента ОС и директора на 

училището, и протече при следния дневен ред: 

1. Кратко запознаване на присъстващите с дейността на институцията „Обществен съвет”. 

2. Процедура по избор на членове на съвета за следващия мандат, който ще бъде за период от 

21.12.2019 г. до 21.12.2022 г. 

3. Броят на членовете, които следва да бъдат утвърдени-гласувани е 5-ма представители 

съгласно чл. 4, ал. 4 от ПСУДОСДгУ, както и 5-ма представители за резервни членове. 

4. Изборът се проведе след обсъждане и при явно гласуване от страна на присъстващите.  

 

По т.1 

По т. 2 от дневния ред бяха избрани за редовни членове на Обществения съвет: 

1. Таня Илиянова Иванова, родител на Жоро Христов Иванов, 8 клас, тел. 0897584963 

2. Нина Иванова Вълчева, родител на Иванина Вълчева, 8 клас, тел. 0897913452 

3.Николай Цветанов Минковски, родител на Виолина Николаева, 10 клас, тел.0898968200 

4. Елеонора Миткова Симеонова, родител на 3 ученици в 8 клас, тел. 0878895310 

5. Никодим Петранов Кръстев, родител на Преслав Кръстев – 10 клас 

 
Въз основа на получените резултати за редовни членове на Обществения съвет бяха избрани: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Росица Чолакова,  .................                                            Никодим Кръстев........................ 

протоколчик, СУ „Иван Вазов"                                    председател на Обществения съвет 
 

 

 

……………………………………………………… 
    / Директор на СУ „Иван Вазов"/ 

 

Никодим Петранов Кръстев - председател 

Таня Илиянова Иванова 

Нина Иванова Вълчева 

Николай Цветанов Минковски 

Елеонора Миткова Симеонова 


