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ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“ 

ПЛОВДИВ 

 

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

Пловдив, 15.10.2020 г. 

 

Днес, 15.10.2020 г., във връзка с чл. 265, ал.1 от ЗПУО и чл.1 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата се проведе учредително събрание за сформиране на Обществен съвет към 

ОУ „Драган Манчов“-Пловдив. Заседанието се проведе онлайн чрез Meet връзка. 

Присъстваха 32 членове, избрани от колективите на паралелките в училището. 

Протоколът води Ангелина Жилкова – технически секретар в училището. 

Заседанието се проведе при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Учредяване на Обществен съвет – избор на членове. 

 

Госпожа Десислава Стаменова, директор на училището, приветства присъстващите 

родители. Г-жа Стаменова запозна родителите с Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. 

Директорът цитира Правилника, съгласно който Общественият съвет е орган за 

подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му. 

Обясни целите, задачите и пълномощията на Обществения съвет, както и дейностите и 

организацията на неговата работа. 

Директорът разясни, че броят на членовете на Общественият съвет трябва да бъде 7 

или 9 в зависимост от броя на учениците в училището. Към момента учениците в ОУ 

„Драган Манчов“ са 540. 

На събранието присъстваше и г-жа Милена Христова – гл. експерт в отдел 

„Образование“ в община Пловдив, определена за представител на финансиращия орган 

община Пловдив в състава на Обществения съвет на ОУ „Драган Манчов“ /Заповед 

№19ОА – 2355/27.09.2019 г. на Кмета на община Пловдив/. 

Думата бе дадена за предложения.  



Г-н Красимир Куцаров предложи за членове на Обществения съвет Трифон Василев 

и Лиляна Младенова. Г-жа Марина Трендафилова - Теодора Бозукова и Диана 

Караилиева. Г-н Трифон Василев предложи Красимир Куцаров и Марина 

Трендафилова. Трима родители номинираха себе си: Юлия Грозданова, Димитрийка 

Арменкова и Вера Железарова. Г-жа Теодора Бозукова си направи отвод. 

С 32 гласа „за“, против „няма“, въздържали се „няма“ по първа точка от дневния ред се 

взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 
I. Учредителното събрание избира следните членове на Обществения съвет към 

ОУ „Драган Манчов“, Пловдив: 

1. Красимир Куцаров – родител на ученици в III и VII клас; 

2. Трифон Василев – родител на ученици в III и VI клас; 

3. Лиляна Младенова – родител на ученик във II клас; 

4. Марина Трендафилова – родител на ученик в VI клас; 

5. Юлия Грозданова – родител на ученици в VI клас; 

6. Диана Караилиева – родител на ученик във II клас; 

7. Димитрийка Арменова – родител на ученик в V клас; 

8. Вера Железарова – родител на ученик в V клас; 

9. Милена Христова – гл. експерт в отдел „Образование“ в община Пловдив, 

определена със Заповед №19ОА – 2355/27.09.2019 г. на Кмета на община 

Пловдив. 

Резерви: 

1. Теодора Бозукова – родител на ученик в VII клас 

2. Радка Аргирова – родител на ученик в V клас 

3. Мария Делипавлова – родител на ученик в V клас 

 

II. Членовете на Обществения съвет се определят за срок от 3 години и работят 

доброволно и безвъзмездно. 

III. Членовете на Обществения съвет подават декларация за липса на конфликт на 

интереси. 

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

…………………………………. 

Ангелина Жилкова  

Протоколист на Учредителното събрание на Обществения съвет 

 

 



 

 


