ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

п. к. 4641, ул. Христо Ботев № 1, тел.: 03543/2232, e-mail: ou_hr.botev.dorkovo@abv.bg

ЗАПОВЕД
№154/25.11.2019 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО), във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,
чл. 5, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети
към детските градини и училищата, и във връзка със създаването на Обществен съвет към ОУ
„Христо Ботев” с. Дорково

УТВЪРЖДАВАМ:
1. Текст на декларация по чл. 5, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата съгласно
Приложение 1 към настоящата заповед.
Заповедта да се сведе до знанието на родителите и класните ръководители в ОУ „Христо
Ботев”.
Копие на заповедта да бъде публикувано на интернет страницата на училището в срок до
26.11.2019 г. от Методи Гарабитов (ръководител на направление „ИКТ”).
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.
I а клас – Катерина Гарданска...........................................
I б клас – Миглена Герасимова ........................................
IІ а клас – Цанко Дангов ...................................................
ІІІ а клас – Елена Йочева ...................................................
ІV а клас – Елена Гивечева ..............................................
V а клас – Румяна Мастравчиева.....................................
VІ а клас – Анна Мацанова ……………………………..
VІІ а клас – Александър Кръстев ...................................

Директор: ...........................
/ Ангел Гивечев /

Образец
Приложение 1

Утвърждавам:………………….
Директор на ОУ “Христо Ботев”
/ Ангел Гивечев /

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 5, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността
на обществените съвети към детските градини и училищата

Аз, долуподписаният/та …………………………………………………….., ЕГН:………………...,
притежаващ/а лична карта №…………..……………, издадена на …………..…………… год. от
…………………………, с адрес: ………………………………………………………..……………
в качеството си на член на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев” Дорково, представител
на ……………………………………………………………………………………………………….
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер и не съм бил реабилитиран/а за
извършено от мен умишлено престъпление.
2. Не съм член на училищното настоятелство към ОУ „Христо Ботев” Дорково.
3. Не съм в трудово или облигационно правоотношение с ОУ „Христо Ботев” Дорково, не съм
изпълнител и не съм в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по
който е ОУ „Христо Ботев” Дорково или първостепенният разпоредител с бюджет (кметът на
община Ракитово).
Заявявам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния
кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата: …………...2019 г.
ДЕКЛАРАТОР: .............................
(……………………………..…………)

