
МИНИСТЕРСТВО   НА   ОБРАЗОВАНИЕТО   И   НАУКАТА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

 гр.Първомай, ул.”Бр.Миладинови”-север № 53а тел./факс: 0336/6- 29-12-директор,  e-mail: pgss_parvomai@abv.bg

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2 

 от 04.11.2019 г. 

Днес 04.11.2019 г., от 15,30 часа, в сградата на ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай се проведе заседание на 

обществения съвет(ОС) на ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай в състав съгласно чл. 14, ал. 1 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. 

На заседанието присъстваха определените със Заповед № РД-06-174/12.11.2018 г. от Директора членове но 

обществения съвет на ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай:  

1. Даниела Георгиева Георгиева – председател и представител на финансиращия орган община Първомай;

2. Татяна Ангелова Иванова – член и представител на родителите;

3. Гергана Нолева Чобанова – член и представител на родителите;

4. Костадин Крумов Ганев – член и представител на родителите;

5. Гергана Димчева Димитрова – представител на ученическото самоуправление, заповед № РД-06-1242 от

14.09.2018 г. на директора на ПГСС”Васил Левски”; 

6. Йоана Йорданова Георгиева – представител на ученическото самоуправление, заповед № РД-06-1242 от

14.09.2018 г. на директора на ПГСС”Васил Левски”; 

На заседанието присъства и определеното със Заповед № РД-06-279/27.02.2017 г. на директора, длъжностно 

лице по чл. 26, ал. 2 от Правилника – Илияна Атанасова Колева. 

От заседанието отсъстваха: 

1.Йордан Александров Балабанов – член и представител на работодателите;

2.Игнат Ангелов Панайотов – представител на Училищното настоятелство с право на съвещателен глас;

Заседанието има кворум и може да взема решения. 

На заседанието присъства директорът на ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай Росица Генова. 

Заседанието протече по предварително обявения и оповестен дневен ред: 

1.Представяне на Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2018/2019 г.

2.Други.

По т. 1 от дневния ред:Членовете на съвета обсъдиха отчета за дейността на ОС. 

По т. 2 от дневния ред: нямаше въпроси за обсъждане. 

РЕШЕНИЯ: 

По т 1 от дневния ред: 

1.С четири гласа „за”, приема отчет за дейността на обществения съвет за 2018/2019 учебна година.

Приложения:-Присъствен списък – 1 бр. 

Протоколчик:    Председател: 

     /И.Колева/  /Д.Георгиева/ 
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