ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО HKOHOMHKA ..II-Р ИВАН БОГОРОВ - ВАРНА
ПРО~ ЕСНОНАЛцА CSIMHA31lЯ ПО LiKOH01U ИKA
г-~- р El1v а

2t?pog"- Варна

~~/. г, о~9
Й3х.h'~ ~,~„~~ ,~. оо
... ,1
. ....
....... г.

ПРОТОКОЛ
от Събранне на родителите на учениците , обучаващи се ПГИ „Д-р Иван Богоров " Варна през учебната 2019/2020 година, проведено на 27.11.2019 г. — II етап
Днес, 27 ноември 2019 г. от 18:00 ч., се проведе Събрание на родителите на
учениците , обучаващи се в ПГИ „Д-р Иван Богоров" през учебната 2019/2020 година, за
избор на представители на родителите за членове на Обществен съвет при ПГИ „Д-р Иван
Богоров" — Варна с мандат от 27.11.2019 г. до 26.11.2022 г. — II етап, свикано на основание
чл .7, ал .2, т.2 и ал .3 от Правилника за създаването , устройството и дейносrга на
обществените съвети към детските rрадини и училищата и писмена покана с изх . N2 АД7215/19.11.2019 г. На събранието присъстваха 33 родители от общо поканени 46,

регистрирани в присъствения списък. Протокола се води г-жа Галина Христова —
технически секретар в училището, съгласно чл.10, ал .1 от Правилника за създаването ,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и
заповед Ns РД5-276/19.11.2019 г. на директора.
Госпожа Ирена Михова — директор на ПГИ „Д-р Иван Богоров" — Варна, след

проверка на броя присъстващи, вписали се в присъствения списък, обяви събранието за
легитимно .
Събранието на родителите протече с дневния ред, упоменат и в писмената покана:

1.Запознаване с глава XIV от Закона за предучилищното и училищното
образование , относно създаване на обществените съвети към училищата и с Правилника
за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини
и училищата.
2. Определяне на начин на избор на редовните и резервните членове от квотата на
родителите в Обществения съвет на ПГИ „Д-р Иван Богоров" - Варна.
З . Избор на членове на Обществения съвет с мандат 27.11.2019 —26.11.2022 г. на
ПГИ „Д-р Иван Богоров" — Варна.
4. Избор на резервни членове на Обществения съвет на ПГИ „Д-р Иван Богоров" —

Варна
Други предложения за дневния ред не посrьпиха. Дневният ред бе подложен на
гласуване и приет с 33 гласа „ЗА".
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД г-жа Михова обясни на присъстващите

целта на днешното събрание — съгласно действащия Закона за предучилищното и
училищното образование към всяка детска градина и училище е създаден Обществен
съвет, който е орган, подкрепящ демократичното управление на училището. Поради
изтичане на тригодишния мандат на Обществения съвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров",

трябва да се избере нов състав на съвета. На основание чл. 270 от ЗПУО е издаден
Правилник за създаването , устройството и дейносrга на обществените съвети към
детските градини и училищата.

Госпожа Михова запозна присъстващите родители с глава XIV от Закона за
предучилищното и училищното образование , относно създаване на обществените съвети

към училищата и с Правилника за създаването , устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата.

,
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Директорът съобщи, че с негова заповед Ns РД5-258/14.11.2019 г. на основание
чл . б, ал .1 и ал .2 от Правилника за създаването , устройството и дейносrга на обществените

съвети към детските градини и училищата е определил 7 (седем) членен състав на
Обществения съвет на ПГИ „Д-р Иван Богоров" - Варна, както следва:
✓ 5 членове от квотата на родителите в Обществения съвет на ПГИ „Д-р Иван Богоров"
✓ един представител на финансиращия орган Община Варна, който ще бъде

определен на по-късен етап
✓ един представител на работодателите г-жа Ваня Бонева, мл. експерт
„Регионално развитие , планове , програми и проекти" и секретар на Областния
съвет за наука и висше образование и Областен консултативен съвет за подкрепа

за личностно развитие на децата и учениците в област Варна, определена от
Областния управител на област с административен ценrьр Варна с писмо вх. Ns
АДб -168/30.10.2019 г.

Госпожа Михова обясни на присъстващите родители кои нямат право да бъдат
членове на обществения съвет, според чл.5, ал. 1 и това, че попълват декларация , съгласно
чл . 5, ал . 2 от Правилника за създаването , устройството и дейността на обществените
съвети към детските градини и училищата.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД директорът предложи начина на избор на
редовните и резервните членове от квотата на родителите в Обществения съвет на ПГИ „Д-

р Иван Богоров" — Варна да бъде чрез явно гласуване, чрез вдигане на ръка. Други
предложения не посrьпиха .
С 33 гласа „ ЗА
0 гласа „ ПРОТИВ " и
0 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ",
Събранието взе следното
РЕШЕНИЕ :
1. Изборът на редовните и резервните членове от квотата на родителите в
Обrцествения rьвет на ЛГИ „Д-р Иван Боzоров " — Варна да бъде чрез явно zласуване,
чрез вдиzане на ръка.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :
Думата за предложения за членове на Обществения съвет бе дадена на родителите.
Постъпиха следните предложения за редовни членове на Обществения съвет :
І . Калина Тодорова Димитрова, представител на ХА клас
2. Анна Иванова Димова, представител на IХБ клас
З . Пламен Петров Димов, представител на VIIIд клас
4. Яна Георгиева Георгиева , представител на VIII' клас
5. Даринка Ангелова Стойкова , представител на Хг клас
Пви глас vване на пvедложенията се полvчиха следните nезvлтатІс
Ns
Име, презиме, фамилия
Брой получени гласове

1
2
3

алина Тодо ова димитрова

32

нна Иванова Димова
Іламен Пет ов Димов

32
32

4 Чна Георгиева Георгиева

32

5

32

аринка Ангелова Стойкова
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Въз основа на получените резултати се взе следното
РЕШЕНИЕ :

2. За редовни членове на Обсцествения съвет с мандат 27.11.2019 —26.11.2022 г. на
ЛГИ „Д-р Иван Богоров " — Варна са избрани:
1. Калина Тодорова Димитрова
- родител на ученик в Х А клас
2. Анна Иванова Димова
- родител на ученик в IХБ клас
3. Пламен Петров Димов
- родител на ученик в VIIIд клас
4. Яна Георгиева Георгиева
- родител на ученик в VIII r клас
5. Даринка Ангелова Стойкова
- родител на ученик в Хг клас
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД посrьпиха следните предложения за
резервни членове на Обществения сvвет :
1. Румен Кирилов Лефеджиев, представител на VIIIA
2. Стефка Николова Томова, представител на IX E
3. Невена Тодорова Дрохлева , представител на IХД
4. Маргарита Красимирова Панайотова, представител на IXA
5. Христо Тихомиров Тодоров , представител на IXs

Лt~ и гласvване на предложенията се пол vциха следните веsvлтати :
Ns
Име, презиме, фамилия
Брой получени гласове
1 умен Ки илов Ле еджиев
32
2 те ка Николова Томова
32
евена Тодо ова Д охлева
3
32
4 vТаргарита Красимирова Панайотова
32
5
ристо Тихомиров Тодоров
32
Въз основа на получените резултати се взе следното
РЕШЕНИЕ :
3. За резервни членове на Обществения съвет с мандат 27.11.2019 —26.11.2022 г. на
ПГИ „Д-р Иван Боzоров " — Варна са rrзбрани :
1. Румен Кирилов Лефеджиев
- родител на ученик в VIIIA клас
2. Стефка Николова Томова
- родител на ученик в IX E клас
3. Невена Тодорова Дрохлева
- родител на ученик в IХД клас
4. Маргарита Красимирова Панайотова - родител на ученик в IXA клас
- родител на ученик в IX6 клас
5. Христо Тихомиров Тодоров
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в
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