
Протокол за избор на членове на Обществен съвет в ОУ „Дядо Иван 

Арабаджията” с.Царацово, община „Марица” 

2019 – 2022 година 

        Днес 14 октомври 2019 г. се състоя събрание на родителите от ОУ 

„Дядо Иван Арабаджията”. Присъстват 25 човека – родители на ученици 

от училището (I – VII клас). 

I. Дневен ред. 

1. Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността 

на обществените съвети към детските градини и училищата. 

2. Избор на членове обществения съвет към ОУ „Дядо Иван 

Арабаджията” за периода 2019-2022 година. 

3. Попълване на декларация, по чл. 5, ал. 1 от Правилника за 

създаването, устройство и дейността на обществените съвети в детските 

градини и училищата.  

4. Други. 

         Според чл. 10 от Правилника за създаването, устройство и дейността 

на обществените съвети в детските градини и училищата на за днешното 

учредително събрание се води протокол. За протоколчик е определен г-н 

Петър Петров на длъжност „учител” в ОУ „Дядо Иван Арабаджията”.  

        По т. 1 Директорът на училището посочи, че всеки родител е поканен 

лично чрез електронния дневник. Госпожа Камбурова запозна 

присъстващите родители с Правилника за създаването, устройство и 

дейността на обществените съвети в детските градини и училищата. 

Създаването на Обществен съвет е с цел подпомагане на развитието на 

училището и за граждански контрол на управлението му. Участието на 

членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно. 

Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е: 

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от 

реабилитацията; 

2. член на настоятелството на училището; 

3. в трудово или облигационно правоотношение с училището, изпълнител 

или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по 

който е училището,  първостепенният разпоредител с бюджет. 



        Според чл. 6 от този Правилник броят на членовете на общественият 

съвет за училищата до 500 ученици, каквото е нашето, е 5 или 7. Госпожа 

Камбурова счита, че предвид малкия брой ученици 85 е целесъобразно 

съставът да е от 5/пет/ членове. Тя допълни, че съгласно чл.7, ал.1 от 

същия Правилник тези 5 членове се излъчват на пряко събрание на 

родителите. Освен основните членове се избират и резервни членове. 

Решението на г-жа Камбурова е да се изберат 2/двама/ резервни членове. 

Броят на резервните членове не може да е повече от броя на 

представителите на родителите в обществения съвет и те се включват в 

заседание на съвета, когато отсъства редовен негов член. Поредността на 

заместване се определя съобразно броя на получените гласове. При равен 

брой гласове заместването се осъществява по жребий. Резервен член може 

да бъде включен в състава на обществения съвет като основен член по реда 

на чл. 15 от Правилника. 

        За представител на община „Марица” в обществения съвет на ОУ 

„Дядо Иван Арабаджията” със заповед на Кмета на общината е посочена 

Соня Василева Кунева. 

        По т. 2 г-жа Камбурова призова присъстващите родители да дават 

предложения за редовни членове на обществения съвет и след изборът има 

ще се премине към предложения за резервни членове. Ще бъдат избрани 

четирима родители за редовни членове. Ако бъдат предложени повече, то 

изборът ще се направи според броя на гласувалите.  

        Г-жа Разпопова, настоящият председател на обществения съвет, 

посочи, че предвид Правилника за създаването, устройство и дейността на 

обществените съвети в детските градини и училищата не е удачно в 

състава на съвета да членуват родители на седмокласници. По тази 

причина, г-жа Разпопова си прави отвод.  

        Госпожа Стоянова предложи за член на обществения съвет г-жа 

Йорданка Денчева и г-жа Мария Минчева 

Гласували: 

за: 25 човека, въздържали се: 0, против: 0 

Предложението се приема. 

       Госпожа Димитрова предложи за член на обществения съвет г-жа Петя 

Стоянова и г-н Васил Гаджонски. 

Гласували: 



за: 25 човека, въздържали се: 0, против: 0 

Предложението се приема. 

        Пристъпи се към предложения и гласуване на резервни членове. 

      Господин Гаджонски предложи да останат същите родители за 

резервни членове на обществения съвет - Тони Танчева и Гинка Личева.  

 

Гласували: 

за: 25 човека, въздържали се: 0, против: 0 

Предложението се приема. 

 

За членове на обществения съвет са избрани: 

1. Васил Пеев Гаджонски  

2. Соня Василева Кунева – представител на финансиращия орган, 

съгласно Заповед № РД-08-1380/17.09.2019 г. на Кмета на община 

„Марица”. 

3. Петя Кирилова Стоянова 

4. Мария Минчева 

5. Йорданка Дечева 

За резервни членова на обществения съвет са избрани: 

1. Гинка Личева 

2. Тони Танчева 

       Редовните членове и резервните членове на обществения съвет 

попълниха декларации, с които удостоверяват липсата на обстоятелства 

във връзка с чл.5, ал.1 от Правилника за създаване, устройството и 

дейността на обществения съвет към детските градини и училища. 

        По т. 4 г-жа Камбурова предостави екземпляр на Правилника за 

създаването, устройство и дейността на обществените съвети в детските 

градини и училищата.  

 

Поради изчерплане на дневния ред заседанието бе закрито. 

                                                               Протоколчик: 

                                                                               (П. Петров) 


