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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 6 

от заседание на Обществения съвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна 

за учебната 2017/2018 година 

 

Днес, 04.09.2018 г от 19:00 ч., се проведе заседание на Обществения съвет към 

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ за учебната 2017/2018 година.  

Присъстваха: Малена Маджарова, Даниела Иванова, Иванка Атанасова, 

Полина Димитрова и Ганчо Ганев.  

На заседанието присъстваха Янка Бакалова – директор и Кремена Харизанова - 

ЗДАСД. 

Протокола се води от г-жа Даниела Ганчева – секретар. Заседанието бе 

председателствано от г-жа Малена Маджарова - председател. Тя предложи 

заседанието да протече при следния 

 

 ДНЕВЕН РЕД: 

1. Попълване на състава Обществения съвет с резервни членове. 

2. Попълване на състава на резервните членове на Обществения съвет. 

3. Определяне на представител от Обществения съвет за участие в заседанията 

на Педагогическия съвет. 

4. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2018/2019 г. 

5. Други. 

 

Не постъпиха възражения и други предложения и дневния ред бе приет  

с 5 гласа “ЗА“,  

0 гласа „ПРОТИВ“ и  

0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ“  

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Госпожа Малена Маджарова представи настъпилите промени в състава на 

Обществения съвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров“. 

Направен бе коментар, че в изпълнение на чл. 15, ал.1, т.1 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата се налага промяна в състава на Обществения съвет към ПГИ „Д-р Иван 

Богоров“ преди изтичане на тригодишния срок. Промяната е следната: 

1. Даниела Иванова Попова – основен член, отпада от състава на съвета, 

поради завършване на ученика, чийто родител е. 

2. Първият резервен член Мария Янева Арабаджиева отпада от състава на 

резервните членове, поради отписване на ученика, чийто родител е. 

3. В основния състав на Обществения съвет влиза вторият резервен член 

Десислава Димитрио. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят запозна членовете на съвета, че поради завършване на учениците 

отпадат резервни членове: Мая Пеева-Върбанова, Ирина Илиева Пантаджиева и 

Надежда Николова Станчева, с което Обществения съвет остава без резервни членове. 

В Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата не е регламентирано как става попълването на състава 

на  резените членове. След проведени разисквания, Общественият съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ:  

1.  Поради нерегламентиран текст в Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата, относно попълване на резервните членове, да не се 

попълва състава на резервните членове в последната година от мандата. 

С 5 гласа “ЗА“,  

0 гласа „ПРОТИВ“ и  

0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

за представител от Обществения съвет, който да участва в заседанията на 

педагогическите съвети на гимназията, бе предложена Малена Маджарова. 

С 5 гласа “ЗА“,  

0 гласа „ПРОТИВ“ и  

0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

РЕШЕНИЕ:  

2. Обществения съвет определи Малена Маджарова да бъде представител, 

който да участва в заседанията на Педагогическия съвет с право на 

съвещателен глас. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Госпожа Малена Маджарова запозна членовете на Обществения съвет с 

Училищния учебен план за 2018/2019 г. 

Членовете на обществения съвет единодушно дадоха положително становище 

относно училищния учебен план за учебната 2018/2019 г. 

 

 С 5 гласа “ЗА“,  

0 гласа „ПРОТИВ“ и  

0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ“  

 

Обществения съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ:  

3.  На основание чл. 269, ал.1, т.6 от ЗПУО съгласува Училищния учебен план 

за 2018/2019 г. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет бе закрито в 

19:35 часа. 

 

 

СЕКРЕТАР:  П   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П 

/Даниела Ганчева/     / Малена Маджарова / 


