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ПРОТОКОЛ  
№  1 

Днес, 16.12.2019г., от  18.30 ч. в  Актова  зала  на  ПГT „Проф. д-р  Асен  
Златаров" се  проведе  Общо  събрание  за  избор  на  Обществен  съвет  на  
училището  при  следния  дневен  ред: 

1. Запознаване  с  дейността  на  Обществения  съвет  съгласно  
Правилник  за  създаването, устройството  и  дейността  на  
обществените  съвети  към  детските  градини  и  училищата. 

2. Запознаване  с  отчета  от  дейността  на  Обществения  съвет  към  HFT 

„Проф. д-р  Асен  Златаров" — гр. Варна  за  периода  2016 — 2019г. 
3. Учредяване  и  избор  на  членове  и  председател  на  Обществен  съвет  

към  ПГT „Проф. д-р  Асен  Златаров" — гр. Варна. 
4. Избор  на  резервни  членове  на  Обществения  съвет  на  училището . 

5. Разни. 

Присъс'гват: 
- 13 родители, определени  чрез  гласуване  на  родителска  среща  за  

Общото  събрание  за  избор  на  Обществен  съвет  на  училището; 
- г-н  Владимир  Василев, ЗД  АСД. 

Протоколчик  на  заседанието : Надежда  Димитрова.  

Ho т.1: Запознаване  с  дейността  на  Обществения  съвет  гъгласно  Правилник  
за  създаването, устройството  и  дейността  на  обществените  съвети  към  
детските  градини  и  училищата. 

Г-н  Владимир  Василев  запозна  присъстващите  с  дейността  на  
Обществения  съвет.  

Ho т.2: Запознаване  с  отчета  от  дейността  на  Обществения  съвет  към  ПГT 

„Проф. д-р  Асен  Златаров" — гр. Варна  за  периода  2016— 2019г. 



Г-н  Димигьр  Димитров  запозна  присъстващите  с  дейността  на  
Обществения  съвет  към  ПГT „Проф. д-р  Асен  Златаров" — гр. Варна  за  
периода  2016 — 201 9г. и  представи  отчет. 

Ho т.3: Учредяване  и  избор  на  членове  и  председател  на  Обществен  съвет  
към  ПГT „Проф. д-р  Асен  Златаров" — гр. Варна. 

1. Наталия  Георгиева  Костова, родител  на  Никол  Бояджиан  от  VIII клас  

2. Бисер  Тошев  Банчев, родител  на  Борис  Бисеров  от  IX „" клас  

3. Светлана  Атанасова  Банкова, родител  на  Веско  Банков  от  VIII ,,Д" клас  

4. Дияна  Божидарова  Николова, родител  на  Велизар  Николов  от  VIII «" клас  

5. Поля  Бонева  Златилова, родител  на  Кристияна  Златйлова  от  VIII »E" клас  

изявиха  желание  да  се  включат  в  Обществения  съвет  на  ПГT „Проф. д-р  
Асен  Златаров", гр. Варна. 

Гласували : „ЗА": 13 

„Против": 0 

„Въздържали  ce: 0 

Г-жа  Марина  Минкова  предлага  г-жа  Наталия  Костова  за  председател  
на  Обществения  съвет. 

Гласували: „ЗА": 13 

„Против": 0 

„Въздържали  ce: 0 

Ho т.4: Избор  на  резервни  членове  на  Обществения  съвет  на  училището. 

1. Мила  Димитрова  Ямакова, родител  на  Симеон  Ямаков  от  VIII,,Б" клас  

2. Миглена  Петрова  Коларова, родител  на  Антоанета  Коларова  от  IX °°A" клас  

3. Марина  Владимирова  Минкова, родител  на  Иван  Минков  от  IX „E"  клас  

изявиха  желание  да  се  включат  като  резервни  членове  в  Обществения  
съвет  на  ПГT „Проф. д-р  Асен  Златаров" — гр. Варна. 

Гласували: „ЗА": 13 
„Против": 0 

„Въздържали  ce: 0 



1 б.12.2019г. 	 Председател : 

гр. Варна 	 / 	 

Пpoтoкoлчик: 	~ 

	

/   ~~.  	 

/ 

По  т.5: Разни. 

Няма  изказвания . 

Г-н  Владимир  Василев  благодари  на  присъстващите  и  закри  
заседанието.  
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