
 
 
Вх. №   171А/17.10.2019г. 

 

П Р О Т О К О Л 
 

от Общото събрание на родителите на учениците обучаващи се в ОбУ „Иван 

Вазов” село Пашови, през учебната 2019/2020година, проведено на 

15.10.2019г. 

 

Днес 15.10.2019 г. от 13:30 часа в класната стая на шести клас във връзка чл.266 

ал.2 от ЗПОУ  и чл.7 ал. 2 т.2 и ал.3 от правилника за създаването , устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата се проведе 

Общо събрание на родителите на учениците, обучаващи се в ОбУ„Иван Вазов“ през 

учебната 2019/2020година. От поканените родители на събранието присъстваха 16 

родители, избрани от колективите на паралелките в училище. Протоколът води 

Сайфе Ибрахим –Касиер в училището и родител.  

Заседанието се проведе   при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Избор на редовни членове – представители на родителите за членове на 

обществения съвет към ОбУ„ Иван Вазов“ 

2. Избор на резервни членове на обществения съвет към училището. 

 Дневният ред бе гласуван и приет  с 16 гласа  „ЗА“ 

     Г-н Мустафа Бандьо – Директор на училището, приветства присъстващите 

родители и им предостави присъствен лист за учреждаване  на Обществения съвет към 

училището. Г-н Бандьо запозна родителите  с основните аспекти при създаването , 

устройството и дейността на обществения съвет определени в правилника за 

създаването , устройството и дейността на Общественият съвет към детските градини 

и училищата. Обясни какви са правомощията на този съвет, кое лице неможе да бъде 

член на обществения съвет и други точки от нормативните документи за създаването 

, устройството и дейността на обществените съвети. Обясни целите и задачите на 

съвета. 

Директора разясни ,че броя на членовете е 5/пет/ , а резервните членове е 3/три/. 

Думата бе дадена за предложения.  

По т.1. от дневния ред: След проведеното пряко гласуване за всеки отделен 

кандидат – по реда на направените предложения, кандидатите получиха следния брой 

гласове: 

 

№ по 

ред: 

Име, презиме, фамилия на кандидата Брой получени гласове 

 

1. Салиха Бандьова 16 

2. Айше Болутова 16 

3 Фатима Шондра 16 

4. Местан Али 16 



5. Мая  Лачева 16 

               Други предложения непостъпиха и се премина към гласуване 

    Общото събрание гласува и с 16 гласа „ЗА”, без „Въздържали се” и „Против” 

  и с единодушие от присъстващите взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

Учредителното събрание избира за членове на Обществени съвет при ОбУ „Иван 

Вазов” село Пашови”: 

1. Салиха  Бандьова – родител на ученик в VI клас 

2. Айше Болутова – родител на ученик в VII клас 

3. Фатима Шондра – родител на ученик в V клас 

4. Местан А. Али – родител на ученик в II клас 

5.  

По т. 2 от дневния ред,  Фатиме Шондра–родител на ученик от 5 клас  предложи за  

резервните членове на обществения съвет, а бъдат:  

1. Фериде Х. Ахмед– родител на ученик в II клас 

2. Фатима М. Бандьо– родител на ученик в III клас 

3. Сайде Хрълина – родител на ученик в IV клас 

 

    След проведеното пряко гласуване за всеки отделен кандидат, кандидатите получиха следния 

брой гласове: 

 

№ по 

ред: 

Име, презиме, фамилия на кандидата Брой получени гласове 

 

1. Фериде Х. Ахмед 16 

2. Фатима М. Бандьо 16 

3 Сайде Хрълина 16 

     

       Въз основа на резултатите от гласуването, за резервни членове на обществения съвет 

към ОбУ „Иван Вазов” село Пашови”: 

1. Фериде Х. Ахмед– родител на ученик в II клас 

2. Фатима М. Бандьо– родител на ученик в III клас 

3. Сайде Хрълина – родител на ученик в IV клас 

 

Членовете на ОС се определят със срок от 3 години и работят доброволно и безвъзмезно. 

    Членовете на съвета подават декларация за липса а конфликт на интереси.  

Поради  изчерпване на дневният ред събранието бе закрито в 14:20ч.. 

 

Председател на Общото Събрание 

                    Мустафа Бандьо:  

 
 

Протоколчик: 

Сайфе Ибрахим . 

 

 


