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З А П О В Е Д 
№ 2524 - 307  

гр. Враца, 11.12.2017 г. 

 
 

На основание  чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14 от  ПРАВИЛНИК за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата на Министерството на образованието и науката (обн. ДВ, бр. 75, от 27.9.2016 
г.) и Протокол от проведено заседание на представителите, определени от общото 
събрание за членове на обществения съвет при училището, вх. № 651 / 07.12.2017 г. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

Поименен състав на обществения съвет към Начално училище „Иванчо Младенов” , 

както следва: 

Председател:  

Е. Черногорска – родител на ученик от ІІІ клас 

      Протоколчик: 

А. Исмаил – родител на ученици във ІІ Б и ІV Б  клас  

Членове: 

1. М. Попова – представител на финансиращия орган 

2. К. Филипова – родител на ученик от І А клас 

3. М. Петрова – родител на ученик от ІІІ А клас 

 

Резервни членове на обществения съвет: 

1. Т. Тошева – родител на ученик 

2. Д. Николова – родител на ученик от ІІ клас 

3. П. Ангелова – родител на ученик в ІV А клас 

4. И. Милушева – родител на ученик от ІІ А клас 

5. К. Търнавска – родител на ученик от І Г клас 

6. М. Рашева – родител на ученик от ІV В клас 

  

Съставът на съвета се определя за срок от 3 години.  

Промяна в състава на обществения съвет се извършва при обективни обстоятелства 

по реда и  условията на чл. 15 от Правилника за създаването, устройството и дейността 

на обществените съвети към детските градини и училищата.  

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на родителската общност като нейно копие 

бъде поставено на информационното табло на І етаж в сградата на училището и 

публикувано на интернет страницата: http://www.nu-ivanchomladenov.org. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на длъжностните лица към училището. 
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