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П Р О Т О К О Л № 2 / 30.11.2016 година 

Днес, 30.11.2016г., от 17.30 часа в ОУ „Христаки Павлович” град Дупница се 

проведе заседание на обществения съвет. 

Присъстват: Силвия Ангелова, Красимира Методиева, Розалия Георгиева, Соня 

Трайкова, Тодор Петков.  

На заседанието присъстват и Антоанета Николова- директор и Гергана Рашева – 

главен учител. 

Отсъстващи: няма. 

Дневен ред: 

1. Избор на председател на обществения съвет. 

2. Избор на представители от обществения съвет за участие в заседания на 

педагогическия съвет. 

Силвия Ангелова предложи за председател на заседанието Красимира Методиева и 

за протоколист Розалия Георгиева. 

Гласували: за - 5, против – няма, въздържали се - няма 

По точка първа от дневния ред 

Красимира Методиева даде думата на присъстващите членове на обществения 

съвет за предложения за избор на председател. 

Изказвания: 

Красимира Методиева – предложи за председател на обществения съвет Соня 

Трайкова. Други изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие 

РЕШЕНИЕ № 1 

На основание член 266, ал. 4 от ЗПУО за председател на обществения съвет ОУ 

„Христаки Павлович” град Дупница се избира Соня Трайкова за срок не по-дълъг от 

три години. 

Гласували: за - 5, против – няма, въздържали се - няма 

По точка втора от дневния ред 



Красимира Методиева даде думата на присъстващите членове на обществения 

съвет за избор на представители от обществения съвет за участие в заседания на 

педагогическия съвет. 

Изказвания: 

Силвия Ангелова – направи предложение за представители от членовете на 

обществения съвет за участие в заседания на педагогическия съвет да Соня Трайкова и 

като резервен член Розалия Георгиева. 

Други изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие 

РЕШЕНИЕ № 2 

На основание чл. 262, ал.4 от ЗПУО в заседанията на педагогическия съвет с 

право на съвещателен глас може да участват като представители на обществения съвет 

Соня Трайкова и/или Розалия Георгиева. 

Гласували: за - 5, против – няма, въздържали се - няма 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет беше закрито 

в 18.30часа. 

 

 

Антоанета Николова 

директор ОУ „Христаки  Павлович” гр. Дупница 

 

 

Розалия Георгиева  

Протоколист 

 

 

 


