
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГРАД НОВА ЗАГОРА 

                                             

З А П О В Е Д 
 

                                №  РД – 06 –806/01.08.2022 год. 

 

На основание  чл. 259, ал. 1  и чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 и чл. 

15, ал. 1, т.1 и чл.15, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

Обществените съвети към детските градини и училищата, Протокол № 6 от 11.07.2022 г. от 

заседание на Обществения съвет към СУ „Христо Ботев“ – гр. Нова Загора и в изпълнение на 

чл. 31, ал. 1, т. 2, т. 26, т. 34 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и протокол с вх.№ 

РД-04-943/26.03.2021 г. от проведено събрание на родителите за излъчване на представители 

на родителите за членове на ОС на СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора 

 

О П Р Е Д Е Л  Я М: 

1. Промяна в поименния състав на членовете на Обществения съвет 

на  СУ „Христо Ботев“ въз основа на Протокол № 6 от 11.07.2022 г. от 

проведено заседание на Обществения съвет към училището и  Протокол № РД-

04-943/26.03.2021 г. от проведеното събрание на родителите и на писменото 

уведомление от финансиращия орган – заповед № РД-12-26/08.01.2020 г. на 

кмета на община Нова Загора, постъпило с вх. № РД-04-378/08.01.2020 г. в 

училището, както следва: 

На мястото на Радостин Колев Минчев, с прекратено членство в ОС на 

училището на основание чл. 15, ал.1, т. 1 от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и 

училищата, определям за член на Обществения съвет, считано от 12.07.2022 г., 

резервен член, първи по ред за заместване – г-жа Диана Данчева Делова – 

родител на Магдалена Александрова Делова, ученичка от IIIБ клас през 

учебната 2022-2023 година. 

2. Промяна в поименния състав на резервните членове на 

обществения съвет: 

Във връзка с предвидените в чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските 

градини и училищата обстоятелства, считано от датата на настъпване на 

обстоятелствата за всеки резервен член поотделно, се прекратява правото на 

резервни членове на обществения съвет на: 



1. Таня Иванова Ставрева – майка на Тамира Радимирова Ставрева, 

ученичка от VIIГ клас през учебната 2020-2021 г.; 

2. Ивелин Георгиев Иванов – баща на Анита Ивелинова Иванова, 

ученичка от XIIА клас през учебната 2020-2021 година. 

 

О П Р Е Д Е Л  Я М: 

 

Актуални поименни състави на: 

I. Поименен състав на членовете на Обществения съвет: 

1. Ивайло Енев – заместник - кмет в община Нова Загора; 

2. Зорница Филипова Христова – родител на Габриела и Полина 

Христови от VIIА клас през 2022-2023 учебна година; 

3. Маруся Колева Иванова - Попова – родител на Николай Николаев 

Попов от VБ клас през 2022-2023 учебна година; 

4. Диана Данчева Делова – родител на Магдалена Александрова 

Делова от IIIБ клас през 2022-2023 учебна година; 

5. Лидия Стефанова Телбизова – родител на Цветина Александрова 

Телбизова от XБ клас през 2022-2023 учебна година; 

6. Даниела Атанасова Балчева – родител на Мартин Балчев Балчев от 

VIIIБ клас през 2022-2023 учебна година; 

7. Пепа Йорданова Копринкова-Тодорова – родител на Стелиана 

Красимирова Гичева от VII Б клас през учебната 2021-22 година. 

 

II. Поименен състав на резервни членове на Обществения съвет по ред 

на заместване: 

1. Валентина Копринкова – главен счетоводител на отдел 

„ОМДСЗСП“ в община Нова Загора 

2. Теменуга Тенева Трифонова – родител на Албена Йорданова 

Петкова от IVБ клас през 2022-2023 учебна година 

3. Стела Драгиева Иванова – родител на Дария Мирославова 

Димитрова от IVА клас през 2022-2023 учебна година; 

4. Красимира Георгиева Георгиева – родител на Кристиан Сотиров от 

IXБ клас през 2022-2023 учебна година 

 

Правомощията на Диана Данчева Делова като член на обществения съвет 

се определят до изтичането на мандата на обществения съвет, назаначен с моя 

заповед № РД-06-458/25.03.2022 г. (25.03.2024 г.) с изключение на случаите по 



чл. 15, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училища.  

Заповедта да се сведе за сведение до знанието на членовете на 

Обществения съвет. 

Контрол върху изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично. 

        

 

                                              Директор:…/п/…… 

                                                              Бойка Няголова 

                                   

                                    

 

                                  

 


