
ОТЧЕТ  ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ  СЪВЕТ  ПРИ  

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ИКОНОМИКА  „Д-Р  ИВАН  БОГОРO[i" - 

ВАРНА  ЗА  УЧЕБНАТА  2017/2018 ГОДиНА  

Общественият  съвет  към  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров `` - Варна  е  орган  за  подпомагане  на  
развитието  иа  училящето  и  за  граждански  контрол  на  управлението  му . 

Настоящият  отчет  за  дейностга  на  Обществения  съвет  е  изготвен  на  основание  чn. 17, 
ал . 1 от  Правилника  за  създаването , устройството  и  дейността  на  обществените  съвети  към  
детските  градихи  и  училнщата  и  обхваща  дейността  на  съвета  през  учебната  2017/2018 г . 

Обшественият  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  дейностга  на  обществените  съвети  към  детските  
градини  и  училищата . 

През  учебната  2017/2018 г. Общественият  съвет  към  ПГИ  „Д-р  Иван  Боrоров" проведе  б  
(шест ) заседания  в  изпълыение  на  задълженията  си  по  чл . 16 от  Правилника  за  създаването , 
устройството  н  дейностга  на  обществените  съвети  към  детските  градини  и  училищата . Преди  
асяко  заседание  към  членовете  на  Съвета  е  отправяна  покана , нзпращана  по  електронната  
иоща  на  всекн  от  членовете , еъщата  регулярно  се  публикува  на  електроината  страница  на  
училището  hпр :!/pgi-varna.com/?раце  iд=315Ч . Предварително  са  изпращани  материазите , с  
които  да  се  запознаят  преди  насроченото  заседание . 

На  първото  за  учебната  2017/2018 година  заседание , проведено  на  31.10.2017 г . бе  
направен  отчет  на  бюджета  за  третото  тримесечие  на  2017 г . 

На  10.01.2018 г . Общественият  съвет  проведе  второто  заседание  за  учебната  година , н  се  
взеха  следните  решения : 

1. На  основание  чл . 269, an.1, т .4 от  ЗПУО  дава  положителио  становище  и  приема  Отчет  
за  изпълнение  на  бюджета  за  2017 г . 

2. Съгласува  разпределението  на  средствата  от  преходния  остатьк  от  бюджет  2017 год . 
на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров ". 

3. Общественият  съвет  на  ПГИ  .,Д-р  Иваи  Богоров " приема  мотивите  и  изразява  
съгласие  с  предложения  държавен  план -прием  за  учебната  2018/2019 година . 

4. Полина  Димитрова  да  бъде  освободена  като  председател  на  Обществения  съвет . 
5. Членовете  на  съвета  избират  г-жа  Малена  Маджарова  за  председател  на  Обществения  

съвет  на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров " - Варна . 
6. Малена  Маджарова  да  бъде  освободена  като  секретар  на  Обществения  съвет . 
7. Члено sете  на  съвета  избират  г-жа  Даниела  Иванова  за  секретар  на  Обществення  съвет  

на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров" - Варна . 
На  проведеното  трето  за  учебната  година  заседание  на  15.03.2018 г . Общественият  съвет  

съпласува  бюджет  2018 на  училището  и  прие  отчета  за  работата  сн  за  учебната  2016/2017 
година . Ilpиe се  решение  подаръците , които  служителите  е  допустимо  да  приемат  по  повод  
честване  на  празнидя , да  бъдат  под  формата  на  цветя . 

На  18.04.2018 г . се  проведе  четвъртото  заседаняе , на  което  се  прие  положително  
становище  за  отчета  на  извършеннте  разходи  на  бюджетни  средства  към  31.03.2018 година  и  
отчета  на  директора  за  нзпълнение  ха  Стратегията  за  развити t на  гимназията  за  учебната  
206/2017 година . 

На  петото  заседание  на  Обществеивя  съвет , проведена  на  12.07.2018 г . бе  напра sен  
отчета  ыа  извършените  разходи  на  бюджетни  средства  към  30.06.2018 rодина . 



На  04.09.2018 г . Общественият  съвет  проведе  шестото  заседание  за  учебната  година , и  се  
взеха  следните  решения : 

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 . 

2. Обществения  съвет  определи  Малена  Маджарова  да  бъде  представител , който  да  
участва  в  заседанията  на  Педагогическия  съвет  с  право  на  съвещателен  глас . 

З . На  основание  чл . 269, ал .1, т .б  от  ЗПУО  сьгласува  Училищния  учебен  план  за  
2018/2019 г . 

Всички  заседания  са  провеждани  в  присъствието  и  с  участието  на  директора  на  
училището , главния  счетоводител , заместник  директорите , rьответни  дггьжностни  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 , който  се  публикува  в  сайта  на  училището . Документацията  се  съхранява  в  
училището . 
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