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ЗАПОВЕД 
 

№ РД-09 862 

гр. Бургас, 14 февруари 2023 г. 

На основание на чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно 

образование, чл. 31, ал. 1, т. 34 от Наредба № 15/ 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и чл. 115а, ал.4 , т. 3 от ЗПУО и чл. 31, ал. 1 от Наредба 15/22.07.2019 г. и 

във връзка с чл. 3, чл. 4, ал. 1, ал. 4, т. 1, чл. 6, ал. 1, т. 2, ал. 2, чл. 7, ал. 2, т. 2, ал. 3, чл. 

10, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети към детските градини и училищата 

СВИКВАМ 

на 27.02.2023 г. от 18.00 ч. в Актовата зала на СУ "Димчо Дебелянов" – Бургас, 

събрание на родителите, избрани на родителски срещи на класовете и паралелките, за 

избор на представители на родителите в Обществения съвет на СУ "Димчо 

Дебелянов" – Бургас. 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
1. Брой на членовете на обществения съвет при СУ "Димчо Дебелянов" – Бургас – 5 

(пет), от които 4 (четири) представители на родителите на ученици от СУ "Димчо 

Дебелянов" – Бургас. 

2. Брой на резервните членове на представителите на родителите по т. 1 от 

настоящата заповед – 5 (пет). 

3. На събранието на родителите да се води протокол от Ваня Великова – старши 

учител по БЕЛ в СУ "Димчо Дебелянов" – Бургас. 

4. Присъствалите на събранието лица да се подписват в присъствени списъци, 

изготвени от ЗАС. 

5. Протоколите и присъствените списъци да се регистрират в дневника за входяща 

кореспонденция на училището и съхраняват от ЗАС за срок от 5 години в специално 

заведен класьор „Обществен съвет“ със индекс ОС – 1 към номенклатура на делата на 

СУ "Димчо Дебелянов" - Бургас. 

Настоящата заповед да бъде сведена до длъжностните лица за сведение и 

изпълнение, а копие от нея да се постави на видно място на информационното табло 

на входа и публикувано на интернет страницата на училището в срок до 16.02.2023 

г. от ЗАС. 

 

ПЕЙКО СТОЕВ 

Директор на СУ „Димчо Дебелянов“ - Бургас 


