
ЗАПОВЕД № 76/ 05.11.2019 г. 

 

 

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 265 от ЗПУО и във връзка с чл. 3 и чл. 11 от 

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата / ПСУДОСДГУ/, относно организиране избора на 

родители за участие в делегатско събрание за избор на членове на Обществен съвет към 

НПГГС „Христо Ботев”, Велинград, 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

Следната организация за първия и втория етап от избора на родители- чл. 7, ал. 

2, т.1 от ПСУДОСДГУ: 

1. Класните ръководители на учениците от VІІ до ХІІ клас да проведат 

родителски срещи при спазване изискването на чл. 121 ал. 1 и 2 от 

ПСУДОСДГУ. Класните ръководители да уведомят родителите за 

срещата чрез ученическата книжка на учениците. 

2. Родителската среща да се проведе на 07.12.2019 г. /събота/ от 10.00 ч. в 

сградата на НПГГС „Христо Ботев”. 

3. Дневен ред на родителската среща за избор на родител, представител на 

класа за Общото събрание за избор на Обществен съвет: 

3.1. На основание чл. 7, ал. 2, т. 1а от всяка паралелка се избират по 

двама представители за участие в Общото събрание. 

3.2. На родителските срещи във всеки клас да се води протокол, който 

да бъде подписан от протоколчик и класен ръководител. 

3.3. Класният ръководител да попълни поименен списък на 

присъстващите на родителската  среща. 

3.4. След приключване на родителската среща класният ръководител 

да представи на Зоя Боцева, ЗАТС, протокола и поименния списък, 

които се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на 

училището. 

4. На 07.12.2019 г. /събота/ в конферентната зала на НПГГС „Христо Ботев”, 

Велинград да се проведе Общо събрание с представителите на всяка 

паралелка, представителите на финансиращия орган и на работодателите 

при следния дневен ред: 

4.1 Запознаване с дейността на Обществения съвет 

4.2 Учредяване и избор на членове и председател на Обществен съвет към 

НПГГС „Христо Ботев”, Велинград 

4.3 Избор на резервни членове на Обществения съвет към училището 

               4.4 Текущи въпроси 

5. Дейности и отговорности: 

5.1. За протоколчик на Общото събрание определям Георги Янчев, 

ЗДУД 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО 

 “ХРИСТО БОТЕВ” 
гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух”, № 111А, тел. 0359 /5-22-18, 5-16-57, 

НОСИТЕЛ НА ОРДЕН „КИРИЛ И МЕТОДИЙ” II СТЕПЕН 

Е-mail: pggs_vel@abv.bg ; www.pggs.info 
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5.2. Присъствуващите на събранието да се подпишат в присъствени 

списъци 

5.3. Зоя Боцева, ЗАТС, да регистрира в дневника за входаща      

кореспонденция на училището протокола и присъствения списък    

6. Броят на членовете на Обществения списък да бъде от 5 представители- 

един представител на финансиращия орган, един представител на 

работодателите и трима родители. Броят на резервните членове да бъде 

един представител на финансиращия орган, един представител на 

работодателите и трима родители. 

7. Членовете на Обществения съвет да попълнят декларации, с които 

удостоверяват липсата на обстоятелства по чл. 5. 

8. След приключване на избора да се издаде заповед за състава на 

Обществения съвет и лицата, които имат право на съвещателен глас. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица, упоменати в 

заповедта и родителите. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

Директор:...................................... 

/инж. Стефан Шулев/ 

 


