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Детска градина № 77 „Магнолия” 
 1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 

 тел.02 944 17 22 

e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

www.cdg77-magnolia.com 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ 92 / 14.11.2019 г. 

 

 

 На основание чл.259 ал.1 и чл.266 ал.1 от ЗПУО, връзка чл.31 ал.1 т.34 от Наредба № 

15 от 22.07.2019 година за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, във връзка с писмено уведомление от кмета на район 

Средец с вх. № РСЦ19-РД-09-190 от 16.10.2019 г. и протокол от събрание на родителите с 

вх. № ДГ77-ВК00-330 / 14.11.2019 г. г., на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата, 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

Поименния състав на обществения съвет към Детска градина № 77 „Магнолия“, както 

следва: 

1. Основни членове: 

1.1. Теодора Атанасова Крачанова – представител на район Средец, Столична община 

1.2. Емануела Ивелинова Стомонякова – представител на родителите от група 

„Слънчо“ – набор 2016 г. 

1.3. Магдалина Николаева Кичукова-Лазарова – представител на родителите от група 

„Слънчо“ – набор 2016 г. 

1.4. Николай Владимиров Юруков – представител на родителите от група „Слънчо“ – 

набор 2016 г. 

1.5. Цветан Божидаров Богданов – представител на родителите от група „Пчеличка“ – 

набор 2014 г. 

2. Резервни членове: 

2.1. Йорданка Лъчезарова Попова – резервен член на родителите от група „Пчеличка“ – 

набор 2014 г. 
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2.2. Мария Илиева Молерова – резервен член на родителите от група „Звездичка“ – 

набор 2015 г. 

  

Определям срок на членовете на обществения съвет към Детска градина № 77  

„Магнолия“ до 13.11.2021 г.  

 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички родители, да се качи и на сайта 

на детската градина и в електронния дневник. 

 

 

 

 

Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 


