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ЗАПОВЕД 

№РД07- 32/27.09.2022Г. 

 

На основание чл.257 и чл.259 от ЗПУО, правомощията по чл.31 от Наредба 

№15/22.07.2019г. и чл.7, ал.2, т.1б, т.2 и ал.3 и чл.10 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата и във връзка с направен избор на етап 1 

НАРЕЖДАМ 

1. Събранието на родителите за избор на обществен съвет с мандат от 

м. ноември 2022г. за три години да се проведе на 11.10.2022г. от 

18.00ч. в Актовата зала на училището. 

2. Във връзка с горното, Мариана Костова – технически секретар да 

подготви уведомителни писма с изх. № до родителите, излъчени на 

родителските срещи на 5 и 7.09.2022г. от изготвения протокол за 

всяка паралелка. 

/    Уважаема/и г-жо/н ……………………. , 

     Уведомявам Ви, че събранието на родителите за избор на обществен съвет е 

свикано на 11.10.2022г. от 18.00ч. в Актовата зала на училището. За посоченото 

събрание, Вие сте избран/а от родителите на ученици от класа, на проведената на 

5 и 7.09.2022г. родителска среща.  

     Моля в срок до 07.10.2022г. да потвърдите участието си на класния 

ръководител на паралелката. 

С уважение, 

Димитър Димитров 

Директор на ОУ „Г. С. Раковски“ - Варна  
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3. Писмата да бъдат предадени на класните ръководители за 

предоставянето им на избраните родители. 

4. За събранието на 11.10.2022г. за водещ протокола определям 

Мариана Костова – техн. секретар.  

5. За събранието на 11.10.2022г. Мариана Костова – техн. секретар 

изготвя присъствени листи, които представя за подпис на 

присъстващите на събранието.  

6. След приключване на събранието протокола и присъствените листи 

се завеждат в деловодството в дневник входяща кореспонденция и се 

представят на директора за изготвяне на заповед за конституиране на 

нов обществен съвет. 

7. В срок до 27.09.2022г. Адриана Трифонова – главен учител да качи в 

училищния сайт съобщение покана за предстоящото събрание, както 

и целите на събранието: 

Чл. 8. (1) В събранието и/или в срещите на родителите може да участва с право на глас само 

един родител на дете или ученик. 

 (2)За член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на 

дете или ученик в детската градина или училището, както и лице по чл. 4, ал. 4, т. 2.  

Чл. 9. (1) На събранието на родителите се излъчват и резервни членове, които могат да 

бъдат само родители на деца или ученици от детската градина или училището.  

(2)Броят на резервните членове не може да е повече от броя на представителите на 

родителите в обществения съвет.  

(3)Поредността на заместване се определя съобразно броя на получените гласове. При равен 

брой гласове заместването се осъществява по жребий.  

(4)Когато основен член отсъства от заседание на обществения съвет на негово място 

участие взема резервният член съобразно поредността на заместване.  

(5)Резервен член може да бъде включен в състава на обществения съвет като основен член по 

реда на чл. 15.  

Чл. 10.(1)На събранието и/или на срещите на родителите се води протокол от лице,  

определено от директора. Протоколът се удостоверява с подпис от лицето, определено от 

директора.  

(2)Присъствалите на събранието и/или на срещите лица подписват присъствени списъци.  

(3)Протоколите и присъствените списъци се регистрират в дневника за входяща 

кореспонденция на детската градина или училището. 

 



Заповедта да сведе до знанието на посочените лица срещу подпис и копие 

от същата да бъде поставена на информационното табло в учителската 

стая, копие да бъде качено в училищния сайт и през електронния дневеник 

за сведение и изпълнение. 

Контрол ще осъществи директорът на училището. 

 

Димитър Димитров 

Директор на ОУ „Г. С. Раковски“ - Варна 

 


