
Протокол 

от проведено събрание за конституиране 

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

 

Днес, 08.12.2022 г. в 18:00 часа се проведе събрание на 

представителите на родителите на учениците от всички класове на СУ „Н. 

Й. Вапцаров“ гр. Айтос за конституиране на нов Обществен съвет на 

училището. Присъстваха общо 71 души - 67 представители на 

родителската и училищната общност, 1 представител на финансиращия 

орган – г-жа Ганка Генчева - основен член, определен със заповед на Кмета 

на Община Айтос и 3 представители на ръководството на училището: 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 Светлана Енева – Заместник-директор по 

УД. Заседанието бе водено г-жа Ирина Вътева – Директор на СУ „Н. Й. 

Вапцаров. Тя предложи следния 

Дневен ред 

1. Отчет за дейността на Обществения съвет на СУ „Н. Й. 

Вапцаров“ гр. Айтос за периода от 16.12.19 г. до 08.12.22 г. 

2. Запознаване с Правилник за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата. 

3. Конституиране на нов Обществения съвет на СУ „Н. Й. 

Вапцаров“ гр. Айтос – общ брой членове, определен със 

заповед на директора на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос  - 7, от 

които 6  - представители на родителите и 1 представител на 

Община Айтос.  

Предложението за дневен ред бе прието единодушно. 

По първа точка от дневния ред, г-н Христо Янев прочете доклад за 

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

периода от 16.12.19 г. до 08.12.22 г.  



След проведените разисквания и изказване се премина към 

гласуване. 

          С гласуване „ЗА“ – 71 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“ – няма, бе прието следното РЕШЕНИЕ: 

Присъстващите на събранието за конституиране на ОС на СУ 

„Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, приемат отчета на ОС. 

По втора точка от дневния ред, г-жа Ирина Вътева даде думата на г-

жа Светлана Енева, която запозна присъстващите с Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата. Г-жа Енева наблегна на дейностите на ОС, 

на техните правомощия и задължения. 

След проведените разисквания и изказване на присъстващите се 

премина към следващата точка от дневния ред. 

          По трета точка от дневния ред, г-жа Ирина Вътева даде думата на 

всички присъстващи за предложения за членове на ОС. Постъпиха 12 

предложения за членове на ОС – 6 основни и 6 резервни. След представяне 

на кандидатите и кратко събеседване с тях, се премина към поименно 

гласуване. Предложени бяха следните кандидати: 

1. Елена Учкова 

2. Красимира Татарова 

3. Живка Георгиева 

4. Христо Янев 

5. Ина Москоянова 

6. Хатче Ахмедова 

7. Женя Куцарова 

8. Мая Христова 

9. Фатме Мехмед 

10.  Павлина Андонова 

11.  Теодора Няголова 

12.  Златина Петкова 

С гласуване „ЗА“ – 71 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“ – няма, бе прието следното РЕШЕНИЕ: 

Присъстващите на събранието за конституиране на ОС на СУ 

„Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, избират г-жа Елена Учкова за 

основен член на ОС на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

С гласуване „ЗА“ – 71 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“ – няма, бе прието следното РЕШЕНИЕ: 



Присъстващите на събранието за конституиране на ОС на СУ 

„Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, избират г-жа Красимира Татарова за 

основен член на ОС на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

С гласуване „ЗА“ – 71 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“ – няма, бе прието следното РЕШЕНИЕ: 

Присъстващите на събранието за конституиране на ОС на СУ 

„Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, избират г-жа Живка Георгиева за 

основен член на ОС на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

С гласуване „ЗА“ – 71 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“ – няма, бе прието следното РЕШЕНИЕ: 

Присъстващите на събранието за конституиране на ОС на СУ 

„Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, избират г-н Христо Янев за основен 

член на ОС на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

С гласуване „ЗА“ – 71 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“ – няма, бе прието следното РЕШЕНИЕ: 

Присъстващите на събранието за конституиране на ОС на СУ 

„Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, избират г-жа Ина Москоянова за 

основен член на ОС на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

С гласуване „ЗА“ – 71 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“ – няма, бе прието следното РЕШЕНИЕ: 

Присъстващите на събранието за конституиране на ОС на СУ 

„Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, избират г-жа Хатче Ахмедова за 

основен член на ОС на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

С гласуване „ЗА“ – 71 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“ – няма, бе прието следното РЕШЕНИЕ: 

Присъстващите на събранието за конституиране на ОС на СУ 

„Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, избират г-жа Женя Куцарова за 

резервен член на ОС на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

С гласуване „ЗА“ – 71 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“ – няма, бе прието следното РЕШЕНИЕ: 

Присъстващите на събранието за конституиране на ОС на СУ 

„Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, избират г-жа Мая Христова за 

резервен член на ОС на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 



С гласуване „ЗА“ – 71 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“ – няма, бе прието следното РЕШЕНИЕ: 

Присъстващите на събранието за конституиране на ОС на СУ 

„Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, избират г-жа Фатме Мехмед за 

резервен член на ОС на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

С гласуване „ЗА“ – 71 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“ – няма, бе прието следното РЕШЕНИЕ: 

Присъстващите на събранието за конституиране на ОС на СУ 

„Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, избират г-жа Павлина Андонова за 

резервен член на ОС на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

С гласуване „ЗА“ – 71 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“ – няма, бе прието следното РЕШЕНИЕ: 

Присъстващите на събранието за конституиране на ОС на СУ 

„Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, избират г-жа Теодора Няголова за 

резервен член на ОС на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

С гласуване „ЗА“ – 71 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“ – няма, бе прието следното РЕШЕНИЕ: 

Присъстващите на събранието за конституиране на ОС на СУ 

„Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос, избират г-жа Златина Петкова за 

резервен член на ОС на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

Представители на Община Айтос – основен член – г-жа Ганка 

Генчева; резервен член – г-жа Фатме Нуретин. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

     Светлана Енева 

Протоколчик на събранието 

 

 

Ирина Вътева 

Директор на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос 


