
 

105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” 
РАЙОН „ИЗГРЕВ”, КВ.” ДИАНАБАД”,УЛ.”СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ” №7 

 

      Вх. № 357/ 26.10.2022 година 

 

П Р О Т О К О Л 

              Днес, 25.10.2022 г., от 18.30 часа във връзка с Правилника за създаването, 
устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от 
Министерство на образованието и науката се проведе събрание на родителите за излъчване 
на представители на родителите за членове на Обществения съвет към 105. СУ „Атанас 
Далчев“. 

Цветанка Костадинова, директор на училището – Уважаеми родители, на основание 
чл.6, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети 
към училищата, издаден от Министерство на образованието и науката днешното събрание 
на родителите е  свикано от мен като директор на училището във връзка с избор на нов 
обществен съвет. 

Предлагам днешното събрание да протече при следния дневен ред: 
1. Избор на протоколчик на общото събрание  
 
2. Отчет на дейността на обществения съвет в периода уч.2019/2020 – уч.2021/2022 

година 
Докладва: Председателят на Обществения съвет 

 
3. Запознаване и приемане на Правилника за създаването, устройството и дейността 

на обществения съвет  към  105. СУ „Атанас Далчев” - функции и организация на работата 
на Обществения съвет. 

Докладва: Директорът на 105.СУ „Атанас Далчев“ 

4. Излъчване на представители на родителите за членове на Обществения съвет към 
105. СУ „Атанас Далчев“ (избор на членове и резервни членове на Обществения съвет към 
училището). 

 
5. Обсъждане на други въпроси 

На заседанието присъстват 23 родители на ученици избрани на родителски срещи, 
проведени на 27 и 28 септември 2022 година, и Цветанка Костадинова, директор на 
училището. 
 
           Събранието беше открито от г-жа Цветанка Костадинова, директор на училището, 
която благодари за работата на обществения съвет през изминалия период и за оказаната 
подкрепа на училището и училищното ръководство в труден за всички период – въвеждане 
на противоепидемични мерки в страната поради КОВИД -19. 
           Директорът обърна внимание, че поради тази причина, по голяма част от заседанията 
на обществения съвет са провеждани в електронна среда в Тиймс, Офис 365. 
 
           По точка първа от дневния ред: 
           Цветанка  Костадинова, директор на училището – Уважаеми родители,  на 
основание на чл.10, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на 



обществените съвети към детските градини и училищата трябва да изберем протоколчик 
на Общото събрание.  
             Мария Владимирова, представител на 2.б клас – Аз мога да изпълнявам ролята на 
протоколчик на днешното общо събрание. 
            Гласува се избора на протоколчик. Гласували: за -  23 , против и въздържали се – няма. 
 
          По точка втора от дневния ред: 
          Цветанка  Костадинова, директор на училището - Поради отсъствието на г-н Емил 
Йотов, председател на Обществения съвет, ще ви представя отчет за дейността на 
Обществения съвет за неговия три годишен мандат. 
         Г-жа Костадинова представи отчета за дейностите, които обществения съвет е 
извършвал през годините на своя мандат, а именно: 

✓ одобряване на  стратегията за развитие на училището; 
✓ приемане на отчет за изпълнение на стратегията през тригодишния мандат; 
✓ обсъждане и съгласуване 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; 

✓ обсъждане и предлагане на политики и мерки за подобряване качеството на 
образователния процес в училището; 

✓ даване на  становище за разпределение на бюджета по дейности; 
✓ даване на становище за отчета за изпълнението на бюджета; 
✓ съгласуване на  училищния учебен план по паралелки; 
✓ съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се 

предоставят за безвъзмездно ползване на учениците от І – VІІ клас; 
✓ даване на  становище по училищния план-прием; 
✓ даване на становище за етичния кодекс на училищната общност; 
✓ съгласуване на критериите за прием на ученици в групите за целодневна 

организация на учебния ден; 
✓ обсъждане и съгласуване на видовете паралелки и критерии за прием на ученици в V 

клас по видове паралелки. 
 

              Екатерина Николова, представител на 1. а клас – Г-жо Костадинова, на мен не са 
ми ясни тези документи, които вие изредихте 
              Цветанка Костадинова, директор – Вашето дете е в първи клас. Вероятно в детската 
градина не сте била в Обществения съвет. Това са училищни документи, за които се изисква 
становището на обществения съвет. Всички тези документи са публикувани на интернет 
страницата на училището и са достъпни за всеки един. Сега много накратко ще ви представя 
всеки един от документите, а след като се запознаете по –подробно с всеки един от тях може 
на следващото заседание на  новоизбрания Обществен съвет да дойдете и да зададете 
своите въпроси. 

 Михайл Сотиров, представител на 9.в клас – След като бях избран да 
представлявам нашия клас на днешното общо събрание аз лично се запознах с 
публикуваните на интернет страницата на училището документи, касаещи дейността на 
Обществения съвет. 

Лена Старибратова, представител на 9.б клас – Аз също прегледах Правилника за 
създаване, устройството и дейността на обществения съвет към 105.СУ „Атанас Далчев” и 
публикуваните на сайта на училището училищни документи. 

Директорът на училището представи накратко съдържанието на училищните 
документи, в създаването на които участва Обществения съвет или се изисква неговото 
становище 

Г-жа Костадинова сподели, че сериозен проблем за училището е приема на ученици в 
групите за ЦДО. Броят на учениците, които се обучават в начален етап всяка година е около  
600 и не е възможно при наличната материална база да бъдат  обхванати всички ученици. 
Това води до напрежение сред родителите, което е разбираемо, но проблемът не е възможно 
да бъде решен на ниво училище. 



Екатерина Николова, представител на 1.а клас – Защо приемате в І клас ученици 
от Студентски град  и от район Витоша? 

Цветанка Костадинова, директор – Класирането на ученици в І клас се извършва 
посредством платформата на Столична община на база Наредбата за прием на ученици в 
първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение 
на Столичния общински съвет 

Екатерина Николова, представител на 1.а клас  – Ще откажете приема на децата от 
Студентски град и район „Витоша“ 

Александър Василев, представител на   3.б клас  - Това са въпроси, които 
директорът не може сам да реши. И в Студентски град и в район Витоша от страната на 
нашето училище няма училища. Къде да учат тези деца?  

Цветанка Костадинова, директор – Уважаеми родители, предстои обсъждане на  
заседание на Обществения съвет  на критериите за прием на ученици в групите за ЦДО за 
следващата учебна 2023/2024 година. Можете да мислите върху това и на заседанието да 
представите вашите предложения, които заедно да обсъдим, така че да бъдат максимално 
обективни и недискриминиционни. 

Отчетът за работата на Обществения съвет се приема с гласуване. Гласували: за – 23, 
против и въздържали се – няма. 

 
По точка трета от дневния ред: 
Цветанка Костадинова, директор – Уважаеми родители, ще ви запозная с  

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществения съвет  към  105. СУ 
„Атанас Далчев” - функции и организация на работата на Обществения съвет, който е 
действал досега. Няма промени в нормативните документи, които да налагат актуализиране 
на училищния правилник. 

Г-жа Костадинова запозна присъстващите родители с училищния правилник, като 
обърна внимание, че същият е разработен на основание Правилника за създаването, 
устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от 
Министерство на образованието и науката. 

Правилникът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет  към  
105. СУ „Атанас Далчев” се приема  след гласуване. Гласували: за – 23, против и въздържали 
се – няма. 

По точка четвърта от дневния ред: 
Цветанка Костадинова, директор – Уважаеми родители в чл.3 на правилника, който 

приехме преди малко е  посочен какъв е състава на обществения съвет и как се извършва 
неговия избор.  

В чл.3, ал.4 е указано, че за представители на родителите могат да бъдат избирани: 
1. родители на ученици от училището; 
2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, 

изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на 
деца и ученици от училището. 

В тчл.5 от същия правилник е посочен броят на членовете на обществения съвет, 
който за училища като нашето е 7 или 9 члена. 

До сега в училището е имало два обществени съвета с мандат по 3 години. Още при 
избора на първия обществен съвет родителите решиха, че е по добре в състава на съвета да 
бъдат избрани само родители на ученици от училището, защото биха били по - ангажирани 
отколкото професионално доказани личности от различни области на обществения живот, 
изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на 
деца и ученици от училището. А професионално доказани личности от различни области на 
обществения живот и  изявени общественици могат да бъдат канени като лектори в 
училище или като участващи и подкрепящи  различни училищни дейности и мероприятия. 

Броят на членовете на досегашните два обществени съвета е бил 7, от които 6 
представители на родителите и 1 представител на финансиращия орган – район „Изгрев“. 
Съгласно чл.3, ал.2 от Правилника представителят на финансиращия орган се определя от 
кмета на района. Изпратила съм писмо до г-н Делян Георгиев, кмет на район „Изгрев“ с 



искане за определяне на представител на района за член на обществения съвет на 105. СУ 
„Атанас Далчев“, но до момента нямам отговор.  

 
Калин Рачев, представител на 1.д и 6.б клас – предлагам броят на членовете на 

обществения съвет да бъде 7, както е било до сега. 
Гласува се предложението броят на членовете на обществения съвет да е 7. 

Гласували: за- 23, против и въздържали се – няма. 
Цветанка Костадинова, директор – Сега  да преминем към избор на членовете от 

квотата на родителите. Зная, че не се познавате помежду си и аз не всички от вас познавам. 
В т.7, ал.2 от Правилника е посочено, че за член на обществения съвет всеки родител може 
да номинира себе си или друг родител на ученик от училището. 

Затова предлагам да се номинирате като всеки номинирал себе си да направи кратко 
представяне за себе си. 

Номинирани бяха следните родители: 
Михаил Сотиров, представител на 9.в клас, работи като финансов директор 
Лена Старибратова, представител на 9.б клас, работи като учител 
Нора Данчова, представител на 1.в клас, работи в НПО за защита правата на децата 
Калин Рачев, представител на 1.д и 6.б клас, работи като  IT специалист  
Александър Василев, представител на 3.б клас, работи като архитект 
Драган Драгоев, представител на 6.д клас, работи в IT сектора 
Съставът на обществения съвет се гласува и приема с пълно болшинство. Гласували: 

за – 23, против и въздържали се – няма. 
 
Цветанка Костадинова, директор – Трябва да изберем и резервни членове на 

обществения съвет, броят на които съгласно чл.8, ал.2 от Правилника за създаването, 
устройството и дейността на обществения съвет  към  105. СУ „Атанас Далчев“ не може да 
бъде повече от броя на редовните членове на Обществения съвет. Искам да напомня, че 
участието на членовете в обществения съвет е доброволно и безвъзмездно. 

Малина Димитрова, представител на 3.а и 5.а клас – предлагам броят на 
резервните членове да бъде 5. 

Гласува се броят на резервни членове да е 5. Гласували: за – 23, против и въздържали 
се – няма. 

Цветанка Костадинова, директор – предложението ми изборът на резервните 
членове да бъде както на редовните чрез само номиниране. Важно е да бъдат хора с желание 
за работа. 

Екатерина Николова, представител на 1.а клас – Какви са правомощията на 
Обществения съвет? 

Цветанка Костадинова, директор – Общественият съвет участва в разработване, 
съгласуване и даване на становища на документите, с които ви запознах в отчета за 
дейността на предходния съвет.   

Съгласно чл.15, ал.3 от Правилника при неодобрение на съответните документи от 
обществения съвет същите се връщат за разглеждане от Педагогическия съвет, който при 
повторното им разглеждане се произнася по мотивите и взема окончателно решение. 

За резерви членове бяха номинирани следните родители: 
Йорданка Пенкова, представител на 5.д клас, работи в областта на автомобилната 

индустрия 
Станислава Иванова, представител на 8.в клас, работи в областта на фармацията 
Михаил Найденов, представител на 2.в клас, работи в държавна администрация 

„Сигурност и отбрана“ 
Мирослава Ценова, представител на 2.а клас, работи като юрист  
Маргарита Крумова, представител на 4.а клас, работи като геолог 
Съставът на резервните членове се гласува. Гласували: за - 23, против и въздържали 

се – няма. 
Цветанка Костадинова, директор – Честито на новоизбрания Обществен съвет на 

105. СУ и пожелавам през следващите три години ползотворно сътрудничество. Нека 
взаимно да се подкрепяме и да търсим решение на проблемите, които възникват.  



 
 И редовните и резервните членове на основание чл.4, ал.2 от Правилника трябва да 

попълнят декларация, с която удостоверяват липсата на обстоятелства, свързани с това, че 
не са осъждани за умишлено престъпление, че не са членове на училищното настоятелство 
или, че не са в трудоправни отношения с училището.  

Затова моля сега да останат само новоизбраните членове на обществения съвет – 
редовни и резервни за попълване на декларациите и за избор на председател на 
обществения съвет. 

На всички присъстващи на общото събрание благодаря за участието и когато имате 
въпроси може да ги поставяне лично или чрез новоизбраните членове за обсъждане и 
решаване. 

Общото събрание беше закрито поради изчерпване на дневния ред. 
 

РЕШЕНИЯ  НА  ОБЩОТО СЪРРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ: 

1. Избира за протоколчик на Общото събрание Мария Димитрова Владимирова 
2. Приема отчет за дейността на Обществения съвет в периода 2019/2020 – 

2021/2022 година 
3. Приема правилника за създаването, устройството и дейността на обществения 

съвет  към  105. СУ „Атанас Далчев” 
4. Приема Общественият съвет при 105.СУ „Атанас Далчев“ да бъде от 7 основни 

члена, от които шест представители на родителите и един представител на 
финансиращия орган – район „Изгрев“ 

5. Избира за основни членове на Обществения съвет при 105.СУ „Атанас Далчев“ 
следните родители: 

✓ Михаил Сотиров, представител на 9.в клас 
✓ Лена Старибратова, представител на 9.б клас 
✓ Нора Данчова, представител на 1.в клас 
✓ Калин Рачев, представител на 1.д и 6.б клас  
✓ Александър Василев, представител на 3.б клас 
✓ Драган Драгоев, представител на 6.д клас  

6. Приема резервните членове в Обществения съвет при 105.СУ „Атанас Далчев“ да 
бъдат пет, всичките представители на родителите. 

7. Избира за резервни членове на Обществения съвет при 105.СУ „Атанас Далчев“ 
следните родители: 

✓ Йорданка Пенкова, представител на 5.д клас 
✓ Станислава Иванова, представител на 8.в клас 
✓ Михаил Найденов, представител на 2.в клас 
✓ Мирослава Ценова, представител на 2.а клас  
✓ Маргарита Крумова, представител на 4.а клас 

 

 
                                                           

Протоколчик: 
                                                                       (Мария Владимирова) 

 
 
 
 

 


