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ЗАПОВЕД 

№ 369 / 23.12.2022 г. 
 

 

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

образование, в изпълнение на чл.258, ал.1, чл. 259, ал. 1 и чл.266, ал.1,от същия 

нормативен документ, чл. 31, ал.1, т.9 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, във връзка с Протокол № 001/21.12.2022 г. от заседание на  обществения 

съвет към Професионална гимназия град Бяла с вх. № 516 / 22.12.2022 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 и от ЗПУО, 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 
 

1.Поименния състав на обществения съвет към Професионална гимназия град 

Бяла за периода 2022 – 2025 година, както следва: 

Председател : ИРЕНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА - представител на родителите                                                                               

 и членове: 

АСЕН ИВАНОВ ДАСКАЛОВ     - представител на МОН 

(име, презиме, фамилия)                                                    (финансиращ орган) 

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ХРИСЧЕВА  - представител на работодателите                                

(име, презиме, фамилия)  

МАРИЯ НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА-АПОСТОЛОВА  - представител на родителите                                 

(име, презиме, фамилия)                           

СВЕТЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА      - представител на родителите                                    

(име, презиме, фамилия) 

 

2.Резервни членове обществения съвет към Професионална гимназия град Бяла : 

Светослава Трифонова Атанасова    - представител на МОН 

(име, презиме, фамилия)                                                    (финансиращ орган) 

Христомир  Христов    - представител на работодателите                                

(име, презиме, фамилия)  

Виктория Събчева Филипова    - представител на родителите                                 

(име, презиме, фамилия)                           

Милена Игнатова Бояджиева   - представител на родителите                                                       

(име, презиме, фамилия)                            

Асен Любенов Асенов      - представител на родителите                                    

(име, презиме, фамилия) 

   П Г          БЯЛА 
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  3.Администраторите на сайта на училището и НЕИСПУО да отразят промените в 

обществения съвет към Професионална гимназия град Бяла в срок до 04.01.2023 г.   

 

Настоящата заповед може да се оспори по административен ред пред министъра 

на образованието и науката и/или да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

ПЛАМЕН ВЕЛЕВ 

ДИРЕКТОР ПГ-БЯЛА 

 
 

https://web.apis.bg/p.php?i=476739

