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З А П О В Е Д

№ 154
Бургас, 09.12.2016 година

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, в изпълнение на чл. 265, ал.1 от 
същия закон и Правилник за създаването, устройството и дейността на 
обществените съвети към детските градини и учихсищата (ДВ, бр. 
75/27.09.2016 г.)

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

Обществен съвет към ОУ „Свети Климент Охридски"-Бургас за срок 
от три години в следния състав:
Председател: Иван Бостанджиев -  председател, съгласно Протокол № 1 от
08.12.2016 г. на заседание на Обществения съвет;
Членове:

1. Веселина Таралова -  директор на дирекция „Образование", Община 
Бургас -  представютел на Община Бургас, съгласно Заповед № 2367 от
08.09.2016 г. на Кмета на Община Бургас

2. Анна Портарска -  родител
3. Надежда Колева -  родител
4. Веса Авджиева - Бойчева -  родител
5. Марина Иванова -  родител
6. Веселина Атанасова - родител 

Резервни членове:
1. Нина Стоева -  родител
2. Стела Раева -  родител
3. Татяна Стоянова -  родител
В заседанията на Обществения съвет с право на съвещателен глас ще 

участват представители на Ученическото самоуправление, както следва:
1. Ивелина Теодосиева -  ученичка от VII „в" клас
2. Марк Кисьов -  ученик от VI „б" клас
3. Ивет Иванова -  ученичка от IV „в" клас
В заседанията на Обществения съвет с право на съвещателен глас ще 

участва и Станимира Стайкова -  председател на Училищното настоятелство 
към ОУ „Св. Климент Охридски".

За протоколчик опреде:тям: Анита Василева -  главен учител начален етап 
в ОУ „Св. Климент Охридски"-Бургас.

■ Административного и техническото подпомагане на Обществения съвет 
се извършва от Милена Илева -  домакин.

mailto:bs@abv.bg


О У  СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
Бургас. ж.к/'’И згрев", kliment ohriclski bs@abv.bg 

GSM 0878489155; 0878489156

Кореспонденцията и документите за дейността на Обществения съвет се 
съхраняват в кабршета на директора на ОУ „Св. Климент Охридски".

Дейността и функциите на Обществения съвет са регламентирани в 
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените 
съвети към детските градини и училищата (ДВ, бр. 75/27.09.2016 г.)

Заповедта ми да се сведе до знанието на учршищната общност за сведение 
и до членовете на Обществения съвет за сведение и изпълнение.

ЛЕНЕВА V  V
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