
 
П Р О Т О К О Л 

от заседание на Съвета на настоятелите и на Контролния съвет на 
Сдружение с нестопанска цел 

„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ „МАКСИМ ГОРКИ” 
 

Днес, 26.05.2015 г. в 18.30 часа в гр. Стара Загора на адрес ул. „Сава Силов” № 69 
беше открито заседанието на редовното общо събрание на Сдружение с нестопанска 
цел „Училищно настоятелство при СОУ „Максим Горки“, наричано по-долу за 
краткост „настоятелството”. 

 
Събранието е свикано от председателя Анжелина Велчева. 
Присъстват: 
Съвет на настоятелите:  Контролен съвет: 

 
1. Атанас Матев   1. Антония Сукманова 
2. Йорданка Раденкова   2. Деяна Георгиева 
3. Жейна Желева   3. Надя Ралчева 
4.  Христина Георгиева 
5. Иванка Алексиева 
6. Галина Георгиева 
7. Биляна Вадинска 
8. Анжелина Велчева 
 
Гости на заседанитео са г-жа Тоня Туртурикова, пом.-директор по учебната 

дейност, г-жа Майя Найденова, пом.-директор по учебната и административно-
стопанската дейност , г-жа Петя Илиева, педагогически съветник и представител на 
Ученическия съвет. 

 
Заседанието беше открито от председателя на Съвета на настоятелите Анжелина 

Велчева, която, след като констатира, че има кворум за провеждане на събранието и 
вземане на решения, определи за протоколист (секретар) г-жа Иванка Алексиева. 

 
Събранието се проведе при следния 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 
1. Изслушване на Георги Игнатиев, управител на Forest Jeans, Пловдив, 

представяне на оферта за изработване на ученически униформи, демонстрация 
на елементите от униформата, одобрени от Ученическия съвет; 

2. Вземане на решение от Съвета на настоятелите за задължително въвеждане на 
униформено облекло за учениците от 1. до 12. клас. 
 

 
Дневният ред беше приет с 8 гласа ЗА. 
 
По точка 1 председателят на Съвета на настоятелите г-жа Анжелина Велчева, която 

представи думата г-н Георги Игнатов, който представи одобрените от Ученическия 
съвет елементи на униформата и оферта за изработване и доставка на ученическите 
униформи. 

 
По точка 2 председателят на Съвета на настоятелите г-жа Анжелина Велчева след 

обсъждане на офертата предложи носенето на ученическите униформи да има 
задължителен характер за всички ученици от 1. до 12. клас. 



След разисквания и коментари Съвета на настоятелите пристъпи към гласуване. 
Р е ш е н и е: Приема носенето на ученическите униформи да има задължителен 

характер за всички ученици от 1. до 12. клас. 
Резултати от гласуването: ЗА 8 членове, ПРОТИВ и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма. 
 

 
 
 
 
 
 
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л:      С Е К Р Е Т А Р: 

(Анжелина Велчева)     (Иванка Алексиева) 
 


