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З А П О В Е Д 
 

№   199 / 20.12.2016 год. 

 

 

На основание чл. 259 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) във 

връзка с чл. 14, ал. 1, от ПСУДОСДГУ и на основание Писмо с изх. № 67-00-197-

001/31.10. 2016 год. на кмета на община Елхово и Протоколи от събрания, проведени на 

29.11.2016г. и 19.12.2016г. за избор на представители на родителите и председател във 

връзка със създаване на Обществен съвет към Профилирана гимназия „Свети Климент 

Охридски“ – гр.Елхово. 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М: 
 

 

І. ПОИМЕНЕН СЪСТАВ на Обществен съвет към ПГ „Св. Кл. Охридски“ – 

гр.Елхово както следва: 

 

 Председател:   ВАСИЛКА ДЖОНДРОВА – представител на родителите 

 Членове: 1. ЕЛИЦА ВЕЛИКОВА - представител на родителите 

   2. ВЕСКА МЕТОДИЕВА - представител на родителите 

   3. ЮЛИЯ ПЕТРОВА - представител на родителите 

   4. ПЕПА КЮЧУКОВА - представител на финансиращия орган – 

община Елхово 

    
 

Резервни членове: 

   1. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ - представител на родителите 

   2. ДОБРИНА КИРОВА - представител на родителите 

   3. ВАНЯ УЗУНОВА - представител на родителите 

   4. МАРИЯ ХОДЖЕВА - представител на родителите 

   5. ЖАНЕТА КАРАНИКОВА - представител на финансиращия орган 

– община Елхово 
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 ІІ. НАРЕЖДАМ: 

 1. Настоящият поименен състав на Обществен съвет към Профилирана гимназия 

„Свети Климент Охридски“ – гр.Елхово се определя за срок от три години. 
 

2. Дейността на Обществения съвет към Профилирана гимназия „Свети Климент 

Охридски“ – гр.Елхово 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 Профилирана гимназия „Свети 

Климент Охридски“ – гр.Елхово 

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 Елица 

Великова – представител на родителите за административното и техническо подпомагане 

на обществения съвет. 
 

 5. ОПРЕДЕЛЯМ кабинет № 202 от сградата на училището за място за провеждане 

на заседанията на Обществения съвет към Профилирана гимназия „Свети Климент 

Охридски“ – гр.Елхово като съвета сам взима решение относно мястото на провеждане на 

заседанията си. 

 

 

 Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

ЙОВКА ДРАГОЕВА  

Директор на Профилирана гимназия „Св.Кл.Охридски“-гр.Елхово 

 

 

 


