
Професионална гимназия по механотехника и               

електротехника “М.В.Ломоносов” - град Добрич 

 
                                              З А П О В Е Д 

№ 215 

Добрич, 13.12.2016  г. 
 

 

        На основание чл.259 (1) от  ЗПУО, във връзка с Чл. 14. (1)  от Правилника  за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските 
градини и училищата (ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г)    
 
                                                                    ОПРЕДЕЛЯМ 

 

 Поименен  състав от представители и резервни членове на обществения съвет на 
ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов“ – Добрич  за период от 13.12.2016 г до 12.12.2019 г.  
както следва: 
    
1.Райфе Мехмедова, ст. експерт за КПК и по МЕ- представител на финансиращия 
орган, определена въз основа на  Заповед № РД 06-340/04.11.2016 г на Началника 
на РУО –Добрич 
2.Анна Иванова Митева, родител на ученик от  9 б клас, представител на 
родителите, определена въз основа на протокол Вх. № АС 09-664/ 13.12.2016 г.от 
проведено събрание на родителите/настойниците на учениците от ПГ по МТЕ „М. В. 
Ломоносов“ 
3.Диана Иванова Банчева – родител на ученик от 10 а клас, представител на 
родителите,  определена въз основа на протокол Вх. № АС 09-664/ 13.12.2016 г.от 
проведено събрание на родителите/настойниците на учениците от ПГ по МТЕ „М. В. 
Ломоносов“ 
4.Даниела Атанасова Симеонова, родител на ученик от 9 а клас, представител на 
родителите, определена въз основа на протокол Вх. № АС 09-664/ 13.12.2016 г. от 
проведено събрание на родителите/настойниците на учениците от ПГ по МТЕ „М. В. 
Ломоносов“ 
 5. Галин Господинов, управител на ДЖИ ЕС Малмгрен Интериърс“ ООД, 
представител на работодателите, определен въз основа на  Заповед № РкД-20-
169/01.12.2016 г на Областен управител на област Добрич 
 
Резервни членове:  
1.Дарина Димитрова Добрева- родител на ученик от 11 клас,  първи резервен член 
от представителите на родителите, определена въз основа на протокол Вх. № АС 
09-664/ 13.12.2016 г. от проведено събрание на родителите/настойниците на 
учениците от ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов“ 
2.Магдалена Димитрова Иванова – родител на ученик от 11 клас, втори резервен 
член от представителите на родителите, определена въз основа на протокол Вх. № 
АС 09-664/ 13.12.2016 г. от проведено събрание на родителите/настойниците на 
учениците от ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов“ 
3. Татяна Няголова Павлова- родител на ученик от 9 клас, трети резервен член от 
представителите на родителите, определена въз основа на протокол Вх. № АС 09-
664/ 13.12.2016 г. от проведено събрание на родителите/настойниците на учениците 
от ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов“ 



4. инж. Милена Хубесерян- Елпром ЕТ АД, резервен член от представителите на 
работодателите, определена въз основа на  Заповед № РкД-20-169/01.12.2016 г на 
Областен управител на област Добрич. 
 
Общественият съвет изпълнява дейността си съгласно глава трета от Правилник  за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските 
градини и училищата. 
 
Контрол по изпълнение на заповедта ще реализирам лично. 
 
 Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение 
чрез публикуване на  интернет страницата на   училището от г- н Иво Иванов. 
                                                                                                                                
 
 
 
 
инж.  Марияна Дражева 
Директор на ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов“- Добрич 
 
  


