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УТВЪРЖДАВАМ:   .....П....... 

Антон Шуманов 

Директор на СУ “Д-р Петър Берон” 

 гр.Червен бряг 

 

 

КОМИСИИ 

в помощ на ръководството на училището за управление на учебно-възпитателния 

процес през учебната 2022/2023 година 

 
 

 

I. Училищна комисия за подготовка на Правилника за дейността на 

училището за учебната 2022/2023 г., както следва:  

 

Председател: Вергиния Братанова Василева – на длъжност старши учител гимназиален 

етап /Математика/  

и членове:  

1. Грета Петкова Късовска, на длъжност старши учител в начален етап 

2. Мирослава Цанова Иванова, на длъжност старши учител в начален етап 

3. Валентина Георгиева Колева , на длъжност старши учител в начален етап 

4. Евгения Дончева Илиева, на длъжност старши учител в прогимназиален етап 

5. Боянка Костадинова Кръстева, на длъжност старши учител в начален етап 

6. Андреана Василева Николова, на длъжност старши учител в начален етап 

 

II. Училищна комисия за подготовка на Правилника за вътрешния трудов ред 

за учебната 2022/2023 г., както следва:  

 

 Председател: Веселка Иванова Попова, на длъжност старши учител по физическо 

възпитание и спорт  

и членове:  

1. Ралица Добрева Петрова, на длъжност старши учител в начален етап 

2. Васил Венциславов Василев , на длъжност старши учител в начален етап 

 

III. Училищна комисия за подготовка на Годишен план на училището и 

приложенията към него за учебната 2022/2023 г., както следва:  

Председател: Мариана Ценкова Георгиева, на длъжност заместник-директор по 

АСД 

 

IV. Училищна комисия за подготовка на Правилника за осигуряване на 

безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 

2022/2023 г., както следва:  
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Председател: Мариана Ценкова Георгиева, на длъжност заместник-директор по 

административно-стопанската дейност   

и членове:  

1. Момчил Симеонов Стоянов, на длъжност старши учител английски език 

2. Иван Красимиров Цветков, на длъжност старши учител по музика 

3. Андреана Василева Николова, на длъжност старши учител в начален етап 

 

V. Училищна комисия за подготовка на Дневен режим на училището за учебната 

2022/2023 г., както следва:  

Председател:  Мариана Ценкова Георгиева, на длъжност заместник-директор по 

административно-стопанската дейност 

 

VI. Училищна комисия за професионално ориентиране за учебната 2022/2023 г., 

както следва:  

 Председател: Планета Петрова Митковска, на длъжност заместник-директор по 

учебна дейности  

и членове:  

1. Анелия Иванова Йолова, на длъжност училищен психолог 

2. Кристина Цветанова Ценова, на длъжност старши учител по информатика и 

информационни технологии и класен ръководител на 7 а клас; 

3. Татяна Павлова Точева, на длъжност старши учител по български език и класен 

ръководител на 7б клас; 

4. Валя Живкова Стоянова , на длъжност учител по технологии и 

предприемачество и класен ръководител на 7в клас. 

 

VII. Училищна комисия по безопасност на движението за учебната 2022/2023 г., 

както следва:  

 Председател: Димитър Василев Димитров, на длъжност старши учител по 

физическо възпитание и спорт 

и членове:  

1. Валери Милков Лунголов, на длъжност старши учител по информатика и 

информационни технологии 

2. Васил Венциславов Василев, на длъжност старши учител в начален етап 

Координатор: Планета Петрова Митковска – заместник-директор по учебна 

дейност. 

 

VIII. Училищна комисия за определяне на стипендиантите и оформяне на 

документите за учебната 2022/2023 г., както следва:  

Председател: Красимира Атанасова Николова, на длъжност старши учител по 

физика и астрономия и класен ръководител на 10 б клас 

и членове:  

1.  Анелия Ненчева, на длъжност счетоводител-касиер 

2.  Яница Мишева, на длъжност специалист ТРЗ 

3. Милена Веселинова Кирилова Печовска, на длъжност старши учител по 

български език, класен ръководител на 8а клас 

4. Валери Илиев Иванов, на длъжност старши учител по история и география, 

класен ръководител на 8б клас 

5. Бойка Станчева Атанасова – на длъжност старши учител английски език , 

класен ръководител на 9 а клас 

6. Диана Николаева Цветанова на длъжност старши учител география, класен 

ръководител на 9 б клас 



7. Грета Стефанова Стоянова на длъжност старши учител английски език , класен 

ръководител на 10 а клас 

8. Вергиния Александрова Иванова на длъжност стари учител по френски език, 

класен ръководител на 11 а клас 

9. Светла Атанасова Лакова, на длъжност старши учител по история и 

цивилизации, география и икономика, класен ръководител на 11б клас 

10. Даниела Йорданова Нечовска, на длъжност старши учител по химия и 

опазване на околната среда, класен ръководител на 12а клас 

11.  Деница Денева Василева, на длъжност старши учител по информатика и 

информационни технологии, класен ръководител на 12 б клас 

 

IX. Училищна комисия за съхраняване паметта на училището за учебната 

2022/2023 г., както следва:  

 Председател: Мариана Ценкова Георгиева, на длъжност заместник-директор по 

административно-стопанската дейност 

и членове:  

1. Диана Николаева Цветанова, на длъжност старши учител по география и 

икономика, история и цивилизации 

2. Петьо Венелинов Николов, на длъжност старши учител по информатика и 

информационни технологии 

3. Христина Петкова Атанасова 

 

X. Училищна комисия за обогатяване и поддържане на материално-

техническата база за учебната 2022/2023 г., както следва:  

Председател: Мариана Ценкова Георгиева, на длъжност заместник-директор по 

административно-стопанската дейност 

и членове:  

1. Яница Мишева, на длъжност главен счетоводител 

2. Иван Петров Йончев, старши учител в начален етап 

 

XI. Училищна комисия за художествено-творческа дейност (Художествен съвет) 

и за подготовка и провеждане на училищни тържества и празници за учебната 

2022/2023 г., както следва:  

 

Председател: Иван Красимиров Цветков, на длъжност учител по музика 

и членове:  

1. Диана Николаева Цветанова, на длъжност старши учител по география и 

икономика, история и цивилизация 

2. Милена Веселинова Кирилова -, на длъжност старши учител по български език 

и литература 

3. Веселка Иванова Попова, на длъжност старши учител по физическо възпитание 

и спорт 

4. Нина Йорданова Горанова, на длъжност старши учител по изобразително 

изкуство 

5. Иванка Живкова Георгиева , на длъжност старши учител начален етап 

6. Нели Петкова Митрова , на длъжност старши учител начален етап 

  

XII. Училищна комисия по архивиране на училищна документация за учебната 

2022/2023 г., както следва:  

 



Председател: Мариана Ценкова Георгиева, на длъжност заместник-директор по 

административно-стопанската дейност 

и членове:  

1. Анелия Лазарова Ненчева – на длъжност счетоводител-касиер 

 2.  Яница Христова Мишева – на длъжност специалист ТРЗ 

 

XIII. Училищна комисия за здравно възпитание и образование за учебната 

2022/2023 г., както следва:  

 

Председател: Деница Денева Василева, на длъжност старши учител по биология и 

здравно образование 

и членове:  

1. Даниела Йорданова Нечовска, на длъжност старши учител по химия и опазване 

на околната среда 

2. Мая Георгиева Йончева, старши учител в начален етап 

3. Нели Петкова Митрова, старши учител в начален етап 

4. Виолета Бенинска – медицински фелдшер 

 

XIV. Училищна комисия по етика за учебната 2022/2023 г., както следва:  

 

Председател: Планета Петрова Митковска, на длъжност заместник-директор по 

учебна дейност 

и членове:  

1. Димитър Василев Димитров, на длъжност старши учител физическо възпитание 

и спорт 

2. Донко Петков Доков, на длъжност старши учител в начален етап 

3. Мариана Ценкова Георгиева, заместник-директор по административно-

стопанската дейност 

 

XV. Училищен съвет за противодействие на корупцията за учебната 2022/2023 г., 

както следва:  

Председател: Антон Стоянов Шуманов, на длъжност директор 

и членове:  

1. Петьо Венелинов Николов, на длъжност старши учител в информатика и 

информационни технологии 

2. Галя Стефанова Николова, на длъжност старши учител в начален етап 

3. Грета Стефанова Стоянова, на длъжност старши учител по английски език 

 

XVI. Училищна комисия за работа в случай на деца, жертва на насилие или в риск 

от насилие и за взаимодействие при кризисна ситуация за учебната 2022/2023 

г., както следва:  

Председател: Анелия Иванова Йолова, на длъжност училищен психолог 

и членове:  

1. Валери Илиев Иванов, на длъжност старши учител география и икономика, 

история и цивилизация 

2. Васил Венциславов Василев, на длъжност старши учител в начален етап 

3. Милена Веселинова Кирилова- Печовска, на длъжност старши учител по 

български език и литература 

4. Цветанка Йотова Василева-Иванова, на длъжност старши учител в начален етап 

 

 



XVII. Училищна комисия за изработване на Списък-образец №1 и актуализирането 

му за учебната 2022/2023 г., както следва:  

 

Председател: Антон Стоянов Шуманов, на длъжност директор  

и членове:  

                              Планета Петрова Митковска–на длъжност зам.- директор по учебна    дейност 

 

XVIII. Училищна комисия за изработка на седмично разписание на часовете за 

учебната 2022/2023 г., както следва:  

 

Председател: Планета Петрова Митковска, на длъжност заместник-директор по 

учебна дейност 

и членове:  

1.  Виолета Бенинска, на длъжност медицински фелдшер 

 

XIX.  Училищна комисия за поддържане сайта на училището за учебната 2022/2023 

г., както следва:  

 

Председател: Мариана Ценкова Георгиева, на длъжност заместник-директор по 

административно-стопанска дейност 

и членове:  

1. Валери Милков Лунголов, на длъжност старши учител по информатика и 

информационни технологии 

2. Валя Живкова Стоянова, на длъжност учител по технологии и 

предприемачество 

3. Диана Николаева Цветанова, на длъжност старши учител по география и 

икономика, история и цивилизация 

 

            XX.  Училищна комисия за разпределение на учениците от 1 клас за учебната      

2022/2023 г., както следва:  

 

Председател: Антон Стоянов Шуманов, на длъжност директор  

и членове:  

1. Мирослава Цанова Иванова, на длъжност старши учител в начален етап 

2. Андреана Василева Николова – на длъжност старши учител начален етап 

3. Грета Петкова Късовска, на длъжност старши учител в начален етап 

3. Иванка Живкова Георгиева, на длъжност старши учител в начален етап 

 

XXI. Училищна комисия за разпределение на учениците от 5 клас относно 

изучаването на ИУЧ – чужд език за учебната 2022/2023 г., както следва:  

 

Председател: Планета Петрова Митковска, на длъжност заместник-директор по 

учебна дейност 

и членове:  

1. Вергиния Александрова Иванова, на длъжност старши учител по френски език 

2. Маша Йорданова, на длъжност старши учител по немски език 

 

XXII. Училищна комисия за получаване, съхранение и разпределение на 

учебниците за учебната 2022/2023г., както следва:  

 



Председател: Мариана Ценкова Георгиева, на длъжност заместник-директор по 

административно-стопанска дейност 

и членове:  

1. Диянка Антова, на длъжност домакин 

2. Учители по предмети 

 

XXIII.Училищна комисия за изработка водене на разяснителна и агитационна 

дейност и за набиране на ученици за учебната 2022/2023 г. както следва:  

Председател: Антон Стоянов Шуманов, на длъжност директор 

и членове:  

1. Кристина Цветанова Ценова, на длъжност старши учител по информатика и 

информационни технологии и класен ръководител на 7 а клас; 

2. Татяна Павлова Точева, на длъжност старши учител по български език и 

класен ръководител на 7б клас; 

3. Валя Живкова Стоянова, на длъжност учител по технологии и 

предприемачество и класен ръководител на 7в клас. 

 

XXIV.Училищна комисия по даренията за учебната 2022/2023 г., както следва: 

Председател: Мариана Ценкова Георгиева, на длъжност заместник-директор по 

административно-стопанска дейност 

и членове:  

1. Яница Мишева, на длъжност специалист ТРЗ 

2. Диянка Антова, на длъжност домакин 

 

XXV. Училищна комисия за подготовка и провеждане на спортни и туристически 

мероприятия и изготвяне на спортен календар за учебната 2022/2023 г., както следва:  

Председател: Димитър Василев Димитров, на длъжност старши учител по 

физическо възпитание и спорт 

и членове:  

1. Веселка Иванова Попова, на длъжност старши учител по физическо 

възпитание и спорт 

2. Павлин Иванов Спасов , на длъжност учител по физическо възпитание и спорт 

3. Класни ръководители 1-12 клас 

 

XXVI.Училищна комисия за определяне на допълнително трудово възнаграждение 

от Национална програма „Диференцирано заплащане” за учебната 2022/2023 г., както 

следва:  

Председател: Антон Стоянов Шуманов, на длъжност директор  

и членове:  

1. Планета Петрова Митковска, на длъжност заместник-директор по учебна 

дейност 

2. Деница Петрова Кръстева, на длъжност старши учител английски език 

3. Грета Стефанова Стоянова, на длъжност старши учител по английски език 

4. Иван Петров Йончев, на длъжност старши учител в начален етап 

 

XXVII. Училищна комисия за квалификационна дейност и методически съвет за 

учебната 2022/2023 г., както следва:  

 

Председател:  Планета Петрова Митковска, на длъжност заместник-директор по 

учебна дейност 5-12 клас 

и членове: председателите на МО 


