
Основно училище "Иван Вазов" – Силистра 
 

7500 Силистра,  ул."Добрич" 76,  телефон/факс: 086 / 82 40 27, e-mail: ivazovsil@gmail.com 
 

                                      ЗАПОВЕД 

№ 338 

гр. Силистра, 15.12.2022 г. 
 

На основание чл. 259, на ЗПУО и във връзка с чл. 14 (1) на ПСУДОСДГУ и в 

изпълнение на Решение на Учредителното събрание за избор  на Обществен съвет към ОУ 

„Иван Вазов“, гр. Силистра – Протокол №1 /15.12.2022 г., и на Решение на Заседанието на ОС 

– Протокол №2/15.12.2022 г., както и на Писмо на кмета на гр. Силистра 

Изх.№11007#1/21.11.2022 г. за определяне на представител и резервен член на финансиращия 

орган в ОС 

                                      ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

І. Поименен състав на Обществения съвет към ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, както 

следва: 

    Председател: Милена Георгиева Георгиева – представител на родителите     

    Членове: 1. Радослав Василев Гълчавов – представител на родителите; 

                      2. Димитър Маринчев Христов – представител на родителите; 

                      3. Стилияна Георгиева Георгиева – представител на родителите;   

                      4. Вилияна Антониева Неделчева – представител на родителите;   

                      5. Катя Иванова Минчева – представител на родителите; 

                      6. Мирослав Тодоров  – представител на финансиращия орган на ОБНС, гр.    

Силистра 

Резервни членове: 

1. Марина Маринова - представител на родителите; 

2. Татяна Калева - представител на родителите; 

3. Мирослава Здравкова - представител на родителите; 

4. Антония Атанасова - представител на родителите; 

5. Ралица Димитрова - представител на родителите; 

6. Зорница Ганева - представител на родителите 

7. Калоян Петков – резервен член  на финансиращия орган на ОБНС 

ІІ. Нареждам: 

1. Настоящият поименен състав на Обществения съвет към ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра 

се определя за срок от три години. 

2. Дейността на Обществения съвет към ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра се осъществява в 

съответствие с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети към детските градини и училищата (ПСУДОСДГУ). 

3. Председателят на Обществения съвет към ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра: 

✓ Организира и ръководи дейността му; 

✓ Свиква, определя дневния ред и ръководи заседанията; 

✓ Удостоверява с подпис протоколите от заседанията на ОС. 

4. За място на провеждане на заседанията на ОС определям Библиотечно-информационния 

център на ІІ етаж в училищната сграда.  

5. За административното и техническото обслужване на ОС към училището на основание 

чл. 26 (2) на ПСУДОСДГУ определям г-жа Радосвета Георгиева - ЗДАСД. 

 

Настоящата заповед да се публикува на училищния сайт.  

            Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

Росица Трендафилова: /п/ 

Директор на ОУ „Иван Вазов” 

 


