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ЗАПОВЕД
№167
Ямбол, 24.10.2019 г.
На основание чл.259, ал.1, във връзка с чл.266, ал.2 от Закона за предучилищното
и училищното образование, чл. 14, an. 1 и 2 от Правилника за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,
Протокол от общо събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет,
регистрирано с вх. №77/24.10.2019г. в официалната кореспонденция на ПГЛПЕХТЯмбол, Заповед РД - 06-337/23.10.2019 г. на началника на РУО - Ямбол и писмо с per.
№ОУ—04504/06.11.2019г. на Областния управител на Област Ямбол
ОПРЕДЕЛЯМ :
1. Поименният състав на редовните членове на Обществения съвет на
ПГЛПЕХТ-Ямбол за периода от 31.10.2019 г. до 31.10.2021 г.
• Тодорка Атанасова Георгиева- родител на Даниел Колев Георгиев,
ученик от Х-a клас;
• Николина Станева - родител на Габриела Дончева Дончева, ученик от
IX-б клас;
• Милен Милев - родител на Християн Милев, ученик от VIII а клас;
• Здравко Динев - ст. експерт по природни науки и екология/Началник
отдел ОМДК, представител на Министерство на образованието и
науката;
• Стойчо Стойчев - председател на УС на Ямболска търговско
промишлена палата - представител на работодателите, определен от
областен управител по предложение на представителните организации
на работодателите
2.Поименният състав на резервните членове на Обществения съвет на
ПГЛПЕХТ-Ямбол за периода от 02.11.2016 г. до 02.11-2019 г.
• Таня Герджикова - родител на ученик от XI-б клас;
• Петя Деновска - ст.експерт по математика, представител на
Министерство на образованието и науката
• Татяна Балъкчиева - заместник-председател на УС на Ямболска
търговско промишлена палата - представител на работодателите,
определен от областен управител по предложение на представителните
организации на работодателите
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повед ще осъществявам лично.
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