
 

ПОСТОЯННИ УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ за учебната 2021/2022 г., 

определени съгл. Заповед № 743 / 02.09.2021г. на директора на ПГД „ Ел. Вазова“ 

 

І. Училищна комисия за  Борба и превенция на противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни ученици в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Попова, на длъжност ЗДУД 

и ЧЛЕНОВЕ:  

1. Пламен Дилков – на длъжност старши учител по Философия; 

2. Борянка Николова – на длъжност старши учител по Физическо възпитание и 

спорт; 

3. Камелия Георгиева –старши учител по ПП 

4. Христина Величкова- педагогически съветник   
Задължения на комисията:  

Да организира обща превантивна работа за преодоляване на противообществените прояви в 

училище. 

ІІ. Училищна комисия по  Етика в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Христова, на длъжност старши учител по БЕЛ 

и ЧЛЕНОВЕ:  

1. Станка Дечева – на длъжност старши учител , История и цивилизация 

2. Костадинка Ноткова  – на длъжност ст. учител по Английски език  

3. Мариана Станкова- на длъжност учител БЕЛ 

4. Йоанна Каварджикова-  на длъжност ст. учител по Италиански език    
Задължения на комисията: 

Да съдейства за спазването на етичните норми в училищната общност. 

ІІІ. Комисия за гражданска защита и действия при пожари, природни бедствия 

и аварии в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дилков, на длъжност старши учител по Философия 

и ЧЛЕНОВЕ:  

1. Пл.Петков – старши учител, практическо обучение; 

2. Мила Дамянова – старши учител по Физическо възпитание и спорт; 

3. Милка Николова – завеждащ учебна работилница; 

4. Елена Величкова – домакин; 

5. Никола Николов – общ работник; 

6. Гошко Цеков- портиер 
Задължения на комисията: 

Осигуряване на непрекъснат контрол върху уреди и съоръжения; провеждане на инструктажи; 

организиране защитата на наличния състав на Гимназията. 

     
                                                                      

 
 

 

                                                                     ДИРЕКТОР  

                                                                               Даниела Шошова 



IV. Комисия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в 

състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Валентин Петров –учител, Английски език 

    и ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Джина Бонева – старши учител, практическо обучение 

2. Любомира Коларова - учител по ИИ и ПП 

3. Даниела Маринова - старши учител по Биология и здравно образование; 

4. Биляна Стоименова – учител, ПП Графичен дизайн 
Задължения на комисията: 

Осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд при провеждане на 

възпитанието, учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и при извършване на трудови 

дейности. 

V. Комисия по БДП в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Маринова - старши учител по Биология и здравно 

образование  

    и ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Джина Бонева – старши учител, практическо обучение 

2. Мила Дамянова- старши учител ФВС 

3. Пламен Петков – ст. учител ПП, Интериорен дизайн 
Задължения на комисията: 

Осигуряване и изпълнение на план за действие на комисията във връзка с дейности, приоритетни 

за обезопасяване на района в и/или около училищната институция, както и учебно- възпитателната 

дейност на участниците в учебния процес относно БДП. 

VI . Комисия по интериор,  реклама и прием в състав (КИРП): 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Петков – старши учител, практическо обучение 

  и ЧЛЕНОВЕ:  

1. Цветелина Попова- ЗДУД 

2. Радка Кънчева- ЗДУТД 

3. Биляна Стоименова – учител, теоретично обучение; 

4. Габриела Алексиева- ст. учител, Английски език  

5. Галина Йотова- учител, Италиански език 

6. Борянка Николова- ст. учител по ФВС 

7. Мила Дамянова- ст. учител по ФВС 

8. Валентин Петров- учител, Английски език 

9. Даниела Макшутова- ръководител „НИКТ“ 

10. Людмила Иванова- библиотекар 

Задължения на комисията: 

Подобряване имиджа на училището в общността, социалните мрежи и други онлайн канали на 

комуникация. 

VII. Комисия по отпускане на стипендии в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радка Кънчева- ЗДУТД 

и ЧЛЕНОВЕ:  

1. Борянка Николова – учител по ФВС; 

2. Галя Аралова – гл. учител по Химия и ООС; 

3. Йорданка Николова – старши учител, Френски език; 

4. Нели Гергова – старши учител ПП, Моден дизайн 
Задължения на комисията: 



Изработване на  правила, уреждащи функционирането на  механизма на разпределянето на 

полагащите се на учебното заведение средства за стипендии по видове, критериите за допускане 

до класиране и критериите, и показателите за класиране на учениците за различните видове 

стипендии, размера на стипендиите и периода, за който се отпускат. 

VIII. Комисия по инвентаризация в състав: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Попова – ЗДУД 

     и ЧЛЕНОВЕ:  

1. Даниела Коцева – старши учител, теоретично обучение; 

2. Николета Васева - старши учител ПП 

3. Златко Миленов – счетоводител; 

4. Елена Величкова – домакин; 

5. Милка Николова – завеждащ учебна работилница 

Задължения на комисията: 

Изготвя план за дейностите, съгласно нормативната  уредба и ги извършва , 

спазвайки зададените срокове 

IX. Комисия Учрежденски архив в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Попова – ЗДУД 

     и ЧЛЕНОВЕ:  

1. Радка Кънчева – ЗДУТД; 

2. Елена Величкова – домакин; 

3. Златко Миленов – гл. счетоводител 

4. Таня Войнова- касиер 

5. Людмила Иванова- библиотекар 

6. Технически секретар 
Задължения на комисията: 

Отговаря за дейностите по организирането, опазването и текущото използване на документите, 

обработката им и предаването им в Държавен архив. Следи за спазването и навременното 

прилагане на законовите разпоредби по организиране и съхранение на документите. 

X. Комисия за дарения: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радка Кънчева -   ЗДУТД             

          и ЧЛЕНОВЕ:  

1. Златко  Миленов              – счетоводител 

2. Елена Величкова              - домакин 

3. Техн. секретар 

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 1. Людмила Иванова –библиотекар   
Задължения на комисията: 

Приемане на постъпили в училището дарения. Председателят и членовете на комисията провеждат 

предварителни, текущи и окончателни разговори и обсъждания с дарителите във връзка с 

предоставените дарения, волята за използването им, необходимите данни за попълване на 

документите. Като място на съхранение на Книгата за регистриране на даренията до 

приключването й, определям кабинета на директора.   

XI.   Комисия за обработка и унищожаване на лични данни 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радка Кънчева -   ЗДУТД             

          и ЧЛЕНОВЕ:  

1. Таня Войнова                   – касиер 

2. Елена Величкова              - домакин 

3. Техн. секретар 

   



XII. КОМИСИЯ за ИНОВАЦИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Галя Аралова – гл. учител,  Химия и ООС 

          и ЧЛЕНОВЕ:  

1. Цветелина Попова- ЗДУД 

2. Инж. Мария Кичукова- учител, ПП 

3. Биляна Стоименова- ст. учител, ПП 

4. Камелия Бисолнакова- учител, ПП  

5. Любомира Коларова- учител, ПП 

6. Ивелина Николова- учител, ПП 

7. Николета Васева- ст. учител, ПП 

8. Румяна Антова- ст. учител, ПП 
Задължения на комисията: 

Да разработи иновационния проект и да създаде учебни програми по иновационните модули, 

заложени в новия учебен предмет „ Иновативен дизайн; да създаде организация и реализация на 

проекта. 

XII. КОМИСИЯ за ПРОЕКТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Антова- ст. учител, ПП 

        и ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Джина Бонева – старши учител, ПП 

2. д-р Биляна Стоименова – учител, ПП Графичен дизайн 

3. Маргарита Илчева- ст. учител, БЕЛ 

4. Таня Петкова- ст. учител, Математика 

5. Стела Танева – ст. учител, БЕЛ 

6. инж. Камелия Георгиева- учител, ПП 

7. инж. Елена Пеева- учител, ПП 

8. Моника Гавраилова- учител, ПП 

9. Христина Ангелова- учител, ПП 
Задължения на комисията: 

Да осъществява информационната обезпеченост, да разработва необходимата документация, да 

организира и реализира участието на Гимназията в различни проекни дейност. 

 

Б. Състава и функциите/задълженията на ВРЕМЕННИ УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ 

за учебната 2021/2022 г., както следва:  

I. Училищна комисия за оценка на труда на педагогическите специалисти във 

връзка с  допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати в 

състав: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радка Кънчева – ЗДУТД 

     и ЧЛЕНОВЕ:  

1. Галя Аралова- гл. учител, Химия и ООС 

2. Джина Бонева- гл. учител, ПП 

3. Христина Величкова – педагогически съветник 

4. Людмила Иванова- библиотекар ( представител на непед. персонал) 
Задължения на комисията:  

Да оцени труда на педагогическите специалисти във връзка с  допълнително трудово 

възнаграждение за постигнати резултати и изготви протокол с резултатите до директора на 

училище. 

II. Училищна комисия за изготвяне на седмичното разписание 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Касапинова – ст. учител по математика 



     и ЧЛЕНОВЕ:  

1. Камелия Бисолнакова- учител по ПП 

2. Радка Кънчева - ЗДУТД 
Задължения на комисията:  

Да изготви седмичното разписание за първия и  втория срок по класове, паралелки и учебни 

кабинети. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


