
 

        ДЕТСКА ГРАДИНА“ВЕЛИКДЕНЧЕ” 

с. Склаве, ул .”Веселин Бабалеев” № 27 тел. 0894485917 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

                                                  № 100/ 11.12.2019 год. 

 

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

образование (ЗПУО), чл. 6, ал. 2, от ПСУДОСДГУ и във връзка със създаване 

на Обществен съвет към ДГ „Великденче” , с. Склаве 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М: 

 

1. Общ числен състав на Обществения съвет към ДГ „Великденче” от 5 

(пет) члена, като един от тях ще бъде избран за председател на съвета. 

 

2.Брой членове в обществения съвет според тяхното представителство 

както следва: 

 2.1. Представител на финансиращия орган Община Сандански– 1 (един) 

член; 

 2.2. Представители на родителите – 4 (четири) члена 

3.Брой резервни членове в обществения съвет според тяхното 

представителство както следва: 

 3.1. Представител на финансиращия орган – Община Сандански – 1 

(един) член; 

 3.2. Представители на родителите – 4 (четири) члена 

4. УТВЪРЖДАВАМ текст на декларация по чл. 5, ал.1 от ПСУДОСДГУ 

съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед. 

 

Директор : ……………. 

/С. Граматикова / 

 

 

 

 

 

 



 

        ДЕТСКА ГРАДИНА“ВЕЛИКДЕНЧЕ” 

с. Склаве, ул .”Веселин Бабалеев” № 27 тел. 0894485917 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 106 / 13.12.2019 год. 

 

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

образование (ЗПУО) във връзка с чл. 14, ал. 1, от ПСУДОСДГУ и на основание 

Писмо с изх. № 6700-423/ 03.12.2019г. на кмета на община Сандански и 

Протокол от събрание, проведено на 11.12.2019г. за избор на представители на 

родителите и във връзка със създаване на Обществен съвет към Детска градина 

„Великденче“ 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М: 

 

І.ПОИМЕНЕН СЪСТАВ на Обществен съвет към Детска градина 

„Великденче“ с. Склаве, както следва: 

 

 Председател: Мариана Пъхнева        -  представител на родителите 

 Членове:  2. Атанаска Стоилова       -  представител на родителите 

    3. Мариела Бърдарова        - представител на родителите 

    4. Севдалина Пънева-          - представител на родителите 

    5. Павлина Караджова       - представител на финансиращия орган  

    
 

Резервни членове: 

   1. Весела  Манолева        -    представител на родителите 

   2. Венета Кирова             -     представител на родителите 

   3. Юлия Шабанова          -     представител на родителите 

   4. Славка Топпалова       -     представител на родителите 

   5. Пенка Димитрова        -     представител на финансиращия орган  

    

ІІ. НАРЕЖДАМ: 

 1.Настоящият поименен състав на Обществен съвет към Детска 

градина„Великденче“ – с. Склаве се определя за срок от три години. 

2. Дейността на Обществения съвет към Детска градина „Великденче“ –с. 

Склаве се осъществя в съответствие с Правилника за създаването,устройството 

и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата 

(ПСУДОСДГУ). 



3.Председателят на Обществения съвет към Детска градина „Великденче“ 

– с. Склаве 

3.1. представлява обществения съвет и организира и ръководи дейността 

му; 

3.2. свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на 

обществения съвет; 

3.3. удостоверява с подпис протоколите от заседанията на обществения 

съвет. 

4. На основание чл. 26, ал. 2 от ПСУДОСДГУ ОПРЕДЕЛЯМ г-жа Снежана 

Тунова, на длъжност касиер-домакин в Детска градина „Великденче“с. Склаве 

за административното и техническо подпомагане на обществения съвет. 

5. ОПРЕДЕЛЯМ методичния кабинет на ІВИ етаж от сградата за място за 

провеждане на заседанията на Обществения съвет към Детска градина 

„Великденче“ с. Склаве като съвета сам взима решение относно мястото на 

провеждане на заседанията си. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

Директор : 

/С. Граматикова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


