
Протокол 

 № 1 

на Обществения съвет към СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос 

 

Днес, 08.12.2022 г. от 19:00 часа, се проведе първото заседание на 

новоучредения състав на Обществения съвет при СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. 

Айтос. Присъстваха 13 членове на обществения съвет – 6 основни, 6 

резервни и 1 представител на Община Айтос – основен член – г-жа Ганка 

Генчева.  На заседанието присъстваха и г-жа Ирина Вътева – Директор на 

СУ „Н. Й. Вапцаров,  г-жа Светлана Енева – Заместник-директор по УД и 

г-жа Иванка Лалева - Заместник-директор по УД. Протоколът се води от г-

жа Живка Георгиева – член на ОС. Заседанието бе водено г-н Христо Янев  

– член на ОС. Той предложи следния 

Дневен ред 

1. Избор на председател на новоучредения Обществения съвет на 

СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

2. Избор на секретар на новоучредения Обществения съвет на СУ 

„Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

3. Попълване на декларации по чл. 5, ал. 1 от Правилник за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата. 

Предложението за дневен ред бе прието единодушно. 

По първа точка от дневния ред, г-жа Живка Георгиева предложи за 

председател на ОС г-н Христо Янев Янев. 

След проведените разисквания и изказване на членове на ОС се 

премина към гласуване. 

          С гласуване „ЗА“ – 13 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“ – няма, бе прието следното РЕШЕНИЕ: 

Общественият съвет на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, 

избира за председател на ОС – г-н Христо Янев Янев. 



По втора точка от дневния ред, г-н Христо Янев предложи за 

секретар на ОС г-жа Живка Божкова Георгиева. 

След проведените разисквания и изказване на членове на ОС се 

премина към гласуване. 

          С гласуване „ЗА“ – 13 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“ – няма, бе прието следното РЕШЕНИЕ: 

Общественият съвет на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, 

избира за секретар на ОС – г-жа Живка Божкова Георгиева. 

По трета точка от дневния ред, г-н Христо Янев раздаде на всички 

членове на ОС декларации по чл. 5, ал. 1 от Правилник за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата за попълване, като даде разяснение за значение им. Попълнени 

бяха декларации от всички присъстващи. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

     Живка Божкова Георгиева 

Секретар на Обществения съвет 

 

 

 

Христо Янев Янев 

Председател на Обществения съвет 

 

 


