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З А П О В Е Д 
 

№ РД-08-1467 / 11.09.2019 г. 

 

 

  На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 258, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 15 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във 

връзка с чл. 81 от Правилника за дейността на училището  

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 
Състава и функциите/задълженията на УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ за учебната 2019/2020 г., 

както следва: 

 

 

1. Училищна комисия по здравословни и безопасни условия на труд: 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Григоров Димитров – ЗДУПД 

              ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Невена Любенова Стоянова – старши учител по теоретично обучение 

2.  инж. Иван Асенов Ковачев - старши учител по практическо обучение 

 

 Да актуализира Правилника за безопасни условия за възпитание и труд на училището в 

срок до 30/10/2019 година. 

 Да разработи план за дейността на комисията в срок до 30/10/2019 година. 

 Да съхранява наличната документация от работата на комисията в училищния архив. 

 В края на учебната година да изготви с отчет за дейността. 

 

2. Комисия за подобряване на материално-техническата база: 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миглена Христова Желязкова - Директор  

          ЧЛЕНОВЕ:  1. инж. Иван Григоров Димитров - ЗДУПД  

               2. Светлана Христова Енева - ЗДУД 

               3.  Тихомир Весков Данев – гл. счетоводител  

 

 Да приема предложения от членове на училищната общност за обновяване и ефективно 

използване на наличната МТБ. 

 Да контролира опазването на наличната МТБ. 

 Да организира дни за хигиенизиране и обновяване интериора в училищните сгради; 

 Да участва в проекти и програми за обновяване на МТБ;  

 Да съхранява наличната документация от работата на комисията в училищния архив. 

 В края на учебната година да изготви с отчет за дейността. 

 

3. Комисия за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари: 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миглена Желязкова - Директор 

            ЧЛЕНОВЕ: 1. Иван Григоров Димитров - ЗДУПД 

                2. Светлана Христова Енева - ЗДУД 

                3. инж. Иван Асенов Ковачев - старши учител по практическо обучение 

                4. Тодор Стефанов Станев – старши учител по Физическо възпитание и спорт 
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 Да организира защитата на личния състав при бедствия, аварии и катастрофи. 

 Да актуализира Плана за действия при бедствия, аварии и катастрофи на училището в 

срок до 30/10/2019 година. 

 Да планира превантивни мероприятия – учебна евакуация по една за всеки учебен срок и 

да организира тяхното изпълнение. 

 Да актуализира Досие е за пожарна безопасност на ПГАТ „Ц.Церковски“ 

 

4. Комисия за осигуряване на нормален учебен процес през зимата: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Димитров – ЗДУПД 

 ЧЛЕНОВЕ: 1. Милко Любенов Георгиев – учител по практическо обучение 

       2. Борис Георгиев Борисов - огняр 

 

 Да организира протичането на нормален учебен процес през зимата. 

 Да актуализира Плана за организиране на нормален учебен процес през зимата на 

училището в срок до 30/10/2019 година. 

 

5. Комисия по естетическо оформление и украса на училището: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Славчева Йовчева – ресурсен учител 

            ЧЛЕН: Илиана Светославова Грунева – старши учител по практическо обучение 

 

 Редовно да обновява училищната витрина с актуални грамоти и награди. 

 Съвместно с учителите и медицинското лице да изнася на табла подходящи материали, 

свързани с гражданско, екологично и интеркултурна образование. 

 Съвместно с учителите да изнася на табла материали, свързани с исторически събития с 

регионално, национално и европейско значение. 

 Да отправя предложение на ПС и ръководството на училището, относно дейности за 

подобряване на естетическия вид на общите помещения и двора на училището. 

 

6. Комисия по организация училищни празници и ритуали: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Христова Енева - ЗДУД 

 ЧЛЕНОВЕ: 1. Иван Кръстев Иванов – старши учител по Български език и литература 

       2. Николинка Стефанова  Иванова – старши учител по практическо обучение 

       3. Венцислав Иванов Великов – учител по История и цивилизация 

4. Елиза Сезгинова Неждетова - учител по практическо обучение 

 

 Да организира училищните празници и мероприятия, според Годишния план на 

училището. 

 Съвместно с учителите по спорт, да организира спортните събития в училище, 

включени в Спортния календар на училището. 

 Да организира тържествените вечери и туристическите пътувания на персонала на 

училището. 

 Да внася предложения за включване на празници и ритуали, не включени в 

Годишния план на училището. 

 

7. Комисия по номинации за награждаване на ученици, учители и родители: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежанка Севданова Иванова – старши учител по Математика 

ЧЛЕН: Йовка Петрова Драганова – учител по География и икономика 

 

 Да приема предложения от членове на училищната общност за номинации за 

награждаване на ученици, учители и родители. 
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 Да изработи Сатут на училището за награждаване на ученици, учители и родители в срок 

до 30/10/2019 година. 

 Съвместно с Комисията по организация училищни празници и ритуали, да организира 

връчването на награди в срок; 

 Да внася за разглеждане от Педагогическия съвет предложенията за награди;  

 Да съхранява наличната документация от работата на комисията в училищния архив. 

 

8. Комисия за популяризиране дейностите в училище и информационно осигуряване 

на обществеността и институциите: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Борисов Хаджиилиев – старши учител по Информационни    

технологии  

ЧЛЕНОВЕ: 1. Магдалена Пламенова Йорданова – учител по Математика 

    2. Йовка Петрова Драганова – учител по География и икономика 

    3. Боряна Александрова Борисова – старши учител по Руски език  

 

 Своевременно да публикува на сайта на училището актуална информация свързана 

с организирането на учебно-възпитателния процес в училище, извънкласните 

дейности и професионалното обучение. 

 Да актуализира и публикува документите по чл. 73, ал. 1, т.1-5 и т. 7-9 от 

Правилника за дейността на училището 

 Да публикува в сайта и фейсбук страницата на училището, своевременно, до два 

работни дни, подадените от учителите и учениците материали. 

 Съвместно с учителите по професионално обучение, да предложи варианти за 

реклама и популяризиране на професионалното образование. 

 Да предлага на ПС и ръководството, дейности за популяризиране на извънкласни и 

класни дейности на ученици и учители, свързани с участие в конкурси, състезания, 

общински и училищни мероприятия.  

 

 Настоящата заповед е в сила от 16.09.2019 година. Контрол по изпълнението и възлагам 

на ЗДУД – Светлана Енева и ЗДУПД - Иван Димитров. 

 

 Заповедта да се сведе до знание на горепосочените лица за сведение и изпълнение.  

 Заповедта да се сведе до знание на училищната общност, като се постави на сайта и 

информационното табло на/в училище. 

 

 

 

         МИГЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА  
 Директор на Професионална гимназия по  

 аграрни технологии „Ц. Церковски” 

  

 

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: На съвещание на ПС на 01/10/2019 година. 

 

 


