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ПОКАНА 
 

ДО РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, ГР. КЪРДЖАЛИ 
 

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 
 

           На 13.12.2016 г. от 17:00 ч. в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”,  

гр. Кърджали, ІІІ ет., стая № 53 ще се проведе заседание с редовните членове на Обществения съвет към 

Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали в състав: 
 

1. Елена Маринова Димитрова – старши експерт по ОСО в Регионално управление по 

образованието в гр. Кърджали, представител на финансиращия орган – Министерство на 

образованието и науката 

2. Айлин Ахмед Мехмед – родител на ученик от ІХ в клас 

3. Илина Атанасова Стоянова – родител на ученик от VІІІ а клас 

4. Таня Върбанова Траянова – родител на ученик от VІІІ а клас 

5. Даниел Делчев – представител на работодателите, упълномощен представител на Съюз за 

стопанска инициатива 
при следния проект на Дневен ред: 

1. Избор на председател от състава на Обществения съвет към Професионална гимназия по икономика 

„Алеко Константинов”, гр. Кърджали, съгласно чл.18, ал.1 от Правилника за създаването, устройството 

и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата. 

2. Съгласуване с редовните членове на Обществения съвет към ПГИ „Алеко Константинов”, гр. 

Кърджали  на Етичен кодекс за поведение на училищната общност в Професионална гимназия по 

икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали. 

3. Съгласуване с редовните членове на Обществения съвет към ПГИ „Алеко Константинов”, гр. 

Кърджали на Стратегия  за развитие на Професионална гимназия по икономика „Алеко 

Константинов”, гр. Кърджали за периода 2016-2020 г. 

      Моля в срок до 3 дни от получаване на настоящата покана да потвърдите участието Ви на тел.0361/6-24-79 

или по е-mail: pgi_2004@abv.bg 

      За повече информация във връзка с избора на председател и дейността на Обществените съвети може да  

намерите на интернет страницата на училището- pgikj.com - Правилник за създаването, устройството 

и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата или на страницата на 

Министерство на образованието и наукатаhttp://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60. 
     Може да се запознаете с материалите по дневния ред за заседанието на Обществения съвет на 

място в сградата на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали, ІІІ 

етаж, стая 55 всеки работен ден. 

 
 

АТАНАСКА МЕШЕЛИЕВА........../п/............  

Директор на Професионална гимназия 

по икономика „Алеко Константинов” 

гр. Кърджали 
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