
 

  

 

Cредно училище ”Васил Левски“ град Елин Пелин 

гр. Елин Пелин, бул. “Витоша“ №3, 072560236, https://su-vasillevski.com 

 

 
 

Вх.№ 474/30.11.22г. 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

Към СУ „Васил Левски“ 

ПРОТОКОЛ №1 

 

Днес 29.11.2022г. в 18:00 в сградата на СУ „Васил Левски“ в изпълнение на чл.266 от 

Закона за училищното  и  предучилищното  образование,  се  проведе  Общо  събрание  

на  представителите  на  родителите на учениците от СУ „Васил Левски“, гр. Елин 

Пелин.   

На  събранието  присъстваха  26  родители,  избрани  за  делегати  от  родителската  

общност  по  класове  и  паралелки.  Всички  присъстващи  родители  са  регистрирани  

в  присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.   

Събранието протече по предварително обявения от директора на училището  - г-жа  

Мариета Христова  - дневен ред, както следва:   

1.  Избор на членове на Обществения съвет;   

2.  Избор на резервни членове на Обществения съвет;   

Директорът посочи за протоколчик на събранието  - г-жа Владимира Ганчева Иванова  

По т.1 от дневният ред постъпиха следните предложения за представители на 

родителите в Общественият съвет: 

1. Ангел Николаев Славчев  

2. Даниел Александров Димитров 

3. Симона Георгиева Попгеоргиева  

4. Мария Цецкова Димитрова 

5. Владимира Ганчева Иванова 

След  проведеното  пряко  гласуване анблок на петимата кандидати, кандидатите 

получиха следният  брой гласове:  

26 гласа – „за“; 0 – „против“; 0 -„въздържал се“ 

1. Ангел Николаев Славчев – председател  

2. Даниел Александров Димитров -член 

3. Симона Георгиева Попгеоргиева -член 
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4. Мария Цецкова Димитрова -член 

5. Владимира Ганчева Иванова - протоколчик 

Въз основа на резултатите от гласуването за представители на родителите в 

Обществения съвет към СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин са избрани: 

1. Ангел Николаев Славчев  

2. Даниел Александров Димитров 

3. Симона Георгиева Попгеоргиева  

4. Мария Цецкова Димитрова 

5. Владимира Ганчева Иванова 

По т.2 от дневния ред постъпиха следните две предложения за избор на резервни 

членове:    

1. Гинка Трендафилова Минчева  

2. Гергана Георгиева Кожухарова 

 След  проведеното  пряко  гласуване анблок на двамата  кандидати, кандидатите 

получиха следният  брой гласове:  

26 гласа – „за“; 0 – „против“; 0 -„въздържал се“ 

1. Гинка Трендафилова Минчева - член 

2. Гергана Георгиева Кожухарова- член 

 

По т.З от дневния  ред представителите на родителите  след  гласуване единодушно 

решиха мандатът на новия Обществен съвет да бъде три години.   

 

След изчерпването на дневния ред събранието на родителите за излъчване на 

представители и резервни членове на новият Обществен съвет  на СУ „Васил  Левски “, 

гр. Елин Пелин бе закрито.   

 

Протоколчик,  

Владимира Ганчева Иванова  
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