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ДЕТСКА ГРАДИНА № 51 “ЩУРЧЕ”
София 1309. район “Илинден”, ул. “Цар Симеон” № 271; e-mail: shturche_51@mail.bg

ПРОТОКОЛ

от проведено учредително събрание за излъчване на 
представители на родителите в Обществения съвет към ДГ „Щурче “

Днес, 29.,11.2022 г., в 17:30 часа, в изпълнение на чл. 266, ал. 2 от 
Закона за предучилищното и училищното образование, се проведе 
учредително събрание за излъчване на представители на родителите в 
Обществения съвет към ДГ № 51 „Щурче

На събранието присъстваха 14 представители е право на глас. Всички 
присъстващи на събранието родители са регистрирани в присъствения 
списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Събранието протече по предварително обявения от директора на ДГ № 
51 „Щурче“ дневен ред, както следва:

1. Избор на 4 (четирима) представители на родителите за членове на
Обществения съвет към ДГ № 51 „Щурче“.

2. Избор на 3 {трима) резервни членове на Обществения съвет.
3. Избор на председател и протоколчик на Обществения съвет.

По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните предложения за 
представители на родителите в Обществения съвет:

1. Христина Габровска
2. Николай Илиев
3. Виктория Янкова
4. Благовеста Маринова
5. Лидия Златкова-Ристова
6. Полина Борисова
7. Владислава Кръстева

След проведеното пряко гласуване за всеки отделен кандидат -  по реда 
на направените предложения, кандидатите получиха следния брой гласове:

№ по Име, презиме, фамилия на 
ред: кандидата

Брой получени гласове

„за“ „против“ „въздържал
се“

mailto:shturche_51@mail.bg


1. Христина Г абровска 13 0 1

2. Николай Илиев 13 0 1
3. Виктория Янкова 13 0 1
4. Благовеста Маринова 2 0 12
5. Лидия Златкова-Ристова 5 0 9
6. Полина Борисова 9 0 5
7. Владислава Кръстева 2 0 12

Въз основа на резултатите от гласуването, за представители на 
родителите в Обществения съвет към ДГ № 51 „Щурче“ са избрани:

1. Христина Габровска -  13 гласа
2. Николай Илиев -  13 гласа
3. Виктория Янкова -  13 гласа
4. Полина Борисова -  9 гласа

По т. 2 от дневния ред, за резервни членове на Обществения съвет 
бяха посочени тримата участвали в гласуването, но неизбрани в редовния 
състав:

1. Лидия Златкова -  Ристова
2. Благовеста Маринова
3. Владислава Кръстева

По т. 3 от дневния ред постъпи предложение г-жа Христина Габровска да 
продължи да заема председателската длъжност, а г-жа Виктория Янкова да 
остане протоколчик. Тъй като не постъпиха други предложения председател 
на Обществения съвет остава г-жа Габровска, а протоколчик г-жа Янкова.

След изчерпване на дневния ред, учредителното събрание за излъчване 
на представители и резервни членове в Обществения съвет към ДГ № 51 
„Щурче “ беше закрито.

ПРОТОКОЛЧИК,
определен със заповед № 193/14.11.2022 г.:

Бистра Гочева:


