
 

ПРОТОКОЛ № 2/21.01.2019 г. 

от Събрание на Обществения съвет към ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град 

Бургас, проведено на 21.01.2020 г. в Актовата зала на гимназията 

 

Днес, 21.01.2020 г. от 19.00 часа в Залата за тържества на  ППМГ „Акад. Никола 

Обрешков“ – град Бургас, бе проведено събрание на Обществения съвет при ППМГ „Акад. 

Никола Обрешков“ – град Бургас. Присъстваха г-н Красимир Стоянов – директор на ППМГ 

„Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас, г-н Станимир Баев – заместник – директор по 

АСД и избраните, от Събранието на представители на родителите, членове на Обществения 

съвет при ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас, както следва:  

1. Красимира Стоянова Каракашева 

2. Светлана Добринчева Добрева – Желева 

3. Иван Любомиров Ненков 

4. Иван Георгиев Гаврилов 

5. Васил Димитров Йовков 

6. Весела Иванова Гарова 

Заседанието се ръководи от директора на училището, а за протоколчик бе избран г-

н Станимир Баев.  

Предложен бе следният 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Избор на председател и заместник – председател на Обществения съвет при 

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас. 

 Г-н Стоянов информира членовете на Обществения съвет, че решение се взема с 

обикновено мнозинство от присъстващите. Всеки член има право на един глас. 

Други предложения за допълнения и изменения на дневния ред не постъпиха. 

Дневният ред бе подложен на гласуване и единодушно приет. 

След приемането му започнаха разисквания по предложените точки. 

За председател бяха предложени госпожа Красимира Каракашева и господин Иван 

Любомиров Ненков. След проведеното гласуване по равни гласове – по 3 (три) гласа „ЗА“ 

получиха и двете кандидатури. 

Госпожа Красимира Каракашева, позовавайки се на резултата от гласуването и предвид 

равния брой гласове, си направи самоотвод. 

Проведено бе второ гласуване, на което единодушно бе избран господин Иван Ненков за 



 

председател.  

Направено бе предложение госпожа Красимира Каракашева да бъде избрана за 

заместник-председател, което бе прието единодушно.  

Членовете на Съвета бяха информирани, че заседанията му се свикват от председателя 

или по искане на една трета от членовете му.  

 

 

Иван Ненков ……………………………. 

Председател на Обществения съвет  

на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ 

 

 

Протоколчик: ………………………….. 

   Станимир Баев 

 

21.01.2020 г. 

град Бургас 

 


