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ПРОТОКОЛ 

 

№ ОС-1-20191204 от 04.12.2019 г. 

 

за проведено заседание на Обществения съвет към 

122 Основно училище „Николай Лилиев“, гр. София 

 

 

Днес, 04.12.2019 г. в 18:00 часа, в сградата на 122 ОУ „Николай Лилиев“, гр. 

София („122 ОУ“), се проведе заседание на Oбществения съвет към 122 ОУ 

(„Обществения съвет“), гр. София при следния дневен ред: 

 

1. Избор на основни и резервни членове на Обществения съвет. 

 

2. Избор на председател на Обществения съвет. 

 

3. Разни. 

 

Съставът на Обществения съвет е определен на събрание на родителите на 

ученици от 122 ОУ, проведено на 26.11.2019 г. 

 

На заседанието присъстваха 9 (девет) членове от състава на Обществения съвет, 

избран на събрание на родителите, проведено на 26.11.2019 г., а именно: 

 

1. Виктория Колева 

2. Калин Божилов 

3. Стоян Михайлов 

4. Мирослав Иринков 

5. Константин Антонов 

6. Васила Андреева 

7. Галина Донева 

8. Мария Димитрова 

9. Владимир Стоянов 

 

Отсъстващи членове на Обществения съвет: 

 

Мария Драгнева 

Ваня Шидерова - Тодорова 

 

Всички присъстващи на заседанието са регистрирани в присъствен списък, 

който е неразделна част от настоящия протокол. 

 

Налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на 

Обществения съвет. 

 

За протоколчик на заседанието единодушно беше избрана: Мария Димитрова. 
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 По точка 1 постъпи предложение за резервни членове на Обществения съвет да 

бъдат избрани Мария Драгнева, Ваня Шидерова – Тодорова, Стоян Михайлов и Мария 

Димитрова да бъдат определени за резервни членове на Обществения съвет. 

 

По точка 2 постъпи предложение за председател на Обществения съвет да бъде 

избра Владимир Стоянов. 

 

 Членовете на Обществения съвет обсъдиха предложение за публикуване на 

документи, приети актове и информация за дейността на Обществения съвет в отделен 

раздел на електронната страница на 122 ОУ. Общественият съвет констатира, че 

понастоящем електронната страница на 122 ОУ не съдържа такъв раздел. 

 

След приключване на дискусиите по точките от дневния ред Общественият 

съвет прие с единодушно гласуване следните 

 

р е ш е н и я : 

 

По точка 1 от дневния ред: 

 

Избира за резервни членове на Обществения съвет Мария Драгнева, Ваня 

Шидерова – Тодорова, Стоян Михайлов и Мария Димитрова.  

 

 По точка 2 от дневния ред: 

 

 Избира за Председател на Обществения съвет Владимир Цветанов Стоянов. 

 

 По точка 3 от дневния ред: 

 

 Общественият съвет да отправи предложение до Ръководството на 122 ОУ за 

създаване на отделен раздел на електронната страница на 122 ОУ с наименование 

„Обществен съвет на 122 ОУ“, в който да бъдат публикувани документи, приети актове 

и информация за дейността на Обществения съвет на 122 ОУ. 

 

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА: 

 

…………………………………………………………………. 
(Мария Бойкова Димитрова)                             (подпис) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 

………………………………………………………………….  
 (Владимир Цветанов Стоянов)                            (подпис) 

 

 

 

 


