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З А П О В Е Д 
№ РД-10-675 от 19.12.2019г. 

 

  Подписаният, НИКОЛАЙ АТАНАСОВ РАДЕВ, Директор на 

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“, със седалище и адрес на управление: 

град Пловдив, бул.“България“ № 123, с Булстат № 000454750,  

  в изпълнение на чл.266 от Закона за предучилищното и училищното 

образование/ЗПУО/, във връзка с чл.4 и чл.14 от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата, издаден от Министъра на образованието и науката /Обн.ДВ бр.75 от 

27.09.2016г./, с оглед изтичане на мандата до 15.12.2019г.  на избрания през 

2016г. Обществен съвет към Езикова гимназия „Пловдив”,  издадена Заповед 

№19ОА-2355 от 27.09.2019г. от финансиращия орган – Кмета на Община 

Пловдив, с която са определени представителите на финансиращия орган в 

Обществените съвети към детските градини и училищата и техните резервни 

членове, включително и за ЕГ „Пловдив“, постъпила с вх.№ ОС-01-416 от 

29.11.2019г., както и Протокол от 12.12.2019г. от събрание на родителите на 

ученици в ЕГ „Пловдив“, за избор на редовни и резервни представители в 

Обществения съвет, постъпил с вх.№ ОС-02-590 от 19.12.2019г., с присъствен 

списък към него с вх.№ ОС-02-590-1 от 19.12.2019г.,    

   

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

 Поименния състав на Обществения съвет към Езикова гимназия 

„Пловдив”, който се състои от 9(девет) редовни членове – 1 (един) 

представител на финансиращия орган Община Пловдив и 8 (осем) 

представители на родителите на  ученици от ЕГ „Пловдив”, и  5 (пет) резервни 

членове, 1 (един) от финансиращия орган и 4 (четири) представители на 

родители, а именно: 

 

 І. ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

 

 1.  АНЕТА  КАЦАРСКА – Главен инспектор в отдел „Образование”,  

представител на финансиращия орган Община Пловдив; 

   2.    ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ – представител на родителите; 

 3. ХРИСТИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА – представител на 

родителите; 

  4. АНГЕЛИНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА – представител на 

родителите; 

  5. КОНСТАНТИНА ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА – представител на 

родителите; 
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  6.    КАТЯ ГЕНОВА ТЕРЗИЕВА – представител на родителите; 

  7.    СЪБИНА ПЕТКОВА ИВАНОВА – представител на родителите; 

  8. МАРИЯ ХАРАЛАМБОВА ХРИСТОВА – представител на 

родителите; 

  9. НИКОЛЕТА АТАНАСОВА МАРИНОВА – представител на 

родителите; 

 
 

 І. РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
 

  1.  КРАСИМИР   ХРИСТОВ – Главен експерт в отдел „Образование”, 

резервен член на финансиращия орган Община Пловдив; 

  2.   ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА-МИНКОВА  – резервен член на 

родителите;  

  3.  ПЕТЯ ЧАВДАРОВА МАЛИНКОВА – резервен член на родителите;   

  4.  ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ – резервен член на родителите; 

  5.  АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА- резервен член на 

родителите; 

 
 

     Определям членовете на Обществения съвет към Езикова гимназия 

„Пловдив“-Пловдив за срок от 3 години,  а именно: до 16.12.2022г.  
 

   Да се запознае педагогическия съвет със Заповедта, което да се 

осъществи от Димитрийка Стоянова - Заместник-директор Учебна дейност.  

  

  

         

Директор на ЕГ „Пловдив”: ___________/П/_______________  

         /Николай Радев/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


