ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ –
ВАРНА
Общественият съвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров“ - Варна е орган за подпомагане на
развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.
Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет е изготвен на основание чл. 17,
ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата и обхваща дейността на съвета през учебната 2016/2017 г.
Общественият съвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е избран на 17.11.2016 г. на
Учредително събрание с участието на родителите от училищната общност. Той осъществява
дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските
градини и училищата.
Поименният състав на съвета е, както следва:
ПОСТОЯНЕН СЪСТАВ:
Председател:
1. Полина Христофорова Димитрова – родител
Секретар:
2. Малена Стефанова Маджарова – родител
Членове:
3. Даниела Ганчева Иванова – родител
4. Иванка Атанасова Атанасова– родител
5. Даниела Иванова Попова– родител
6. Ганчо Ганев – общински съветник – представител на финансиращия орган –
Община Варна
7. Кристиян Богоев – зам.-областен управител – представител на работодателите.
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Мария Янева Арабаджиева – родител
2. Десислава Димитрио – родител
3. Мая Пеева-Върбанова – родител
4. Ирина Пантаджиева – родител
5. Надежда Станчева – родител
През учебната 2016/2017 г. Общественият съвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров“ проведе 6
(шест) заседания в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
Всички заседания са провеждани в присъствието и с участието на директора на училището,
заместник директорите, съответни длъжностни лица, чиято експертиза е счетена за
необходима съобразно дневния ред и въпросите - предмет на обсъждане на конкретното
заседание. На всяко заседание се води протокол с приетите решения.
За учебната 2016/2017 са проведени следните заседания на Обществения съвет към ПГИ
„Д-р Иван Богоров“:
 Протокол № 1 от 17.11.2016 г.
Извлечение:
„…За председател на Обществения съвет бе избрана г-жа Полина Димитрова. Членовете на
съвета бяха информирани, че заседанията му се свикват от председателя или по искане на
една трета от членовете му. Те се канят на заседание на съвета от председателя…
За секретар на Обществения съвет е избрана г-жа Мадлена Маджарова…“

 Протокол № 2 от 16.01.2017 г.
Решения:
1. Общественият съвет одобрява Стратегията за развитие на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ Варна за периода 2016-2020 година;
2. Общественият съвет определи Полина Димитрова – председател на Обществения
съвет да бъде представител при създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната
общност на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна.
3. Общественият съвет дава положителното си становище за предложения план-прием.
4. Общественият съвет определи Малена Маджарова да бъде представител, който да
участва в заседанията на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
5. Съгласува разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2016 год.
на ПГИ „Д-р Иван Богоров“.
 Протокол № 3 от 30.03.2017 г.
Решения:
1. На основание чл. 269, ал.1, т.4 от ЗПУО дава положително становище и приема
Отчета за бюджета на училището за 2016 г.
2. На основание чл. 269, ал.1, т.4 от ЗПУО дава положително становище и приема проект
на бюджета на училището за 2017 г.
 Протокол № 4 от 28.04.2017 г.
Решения:
1. На основание чл. 269, ал.1, т.4 от ЗПУО дава положително становище и приема
Отчета на извършените разходи на бюджетни средства към 31.03.2017 г.
 Протокол № 5 от 31.07.2017 г.
Решения:
1. На основание чл. 291 от ЗПУО дава положително становище и приема Отчета на
извършените разходи на бюджетни средства към 31.06.2017 г.
 Протокол № 6 от 04.09.2017 г.
Решения:
1. На основание чл. 269, ал.1, т.6 от ЗПУО съгласува Училищния учебен план за
2017/2018 г.
Председател: П

