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от заседанне на Обществения съвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров " - Варна
за учебната 2020/2021 година
Днес , 11.11.2020 г от 12:00 ч., в електронна среда се проведе заседание на
Обществения съвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров" с мандат 27.11.2019 - 26.11.2022
година за учебната 2020/2021 година.
Присъстваха : Пламен Димов - председател , Дариика Стойкова - секретар,
Калина Димитрова, Яна Георгиева, Румен Лефеджиев и Деян Пейчев. От

представителите на Ученнческия съвет присъстваха : Антония Маркова, Никол
Тончева и Радосвета Андонова.
На заседанието присъстваха и Деаи Василев - директор, Полина Аврадалиева технически секретар.
Протокола се води от г-жа Даринка Стойкова - секретар . Заседанието се
ръководи от г-н Пламен Димов - председател . Той предложи заседанието да протече
при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на становище за преминаване на ПГИ „Д- р Иван Богоров" към
ОРЕС .
Предложението бе прието единодушно .
ПО ПЪРВА ТОiПСА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
След запознаване на присъстващите със заповед РД 09-3 1 58/1 1 . 1 1 .2020 г., с
актуалните към момента данни за разпространението на вирус COVID-19
на
територията на гра4ц Варна и възможностите на ПГИ „Д-р Иван Богоров" за

преминаване • към обучеыие в електронна среда от разстояние, членовете на
Обществения

съвет,

обсьдиха

влопiаващата се

епидемиологична

обстановка и

нарастващите случаи на заразени лица, изразиха одобрение на предложението на
Директора за преминаване към ОРЕС и бе проведено гласуване .
Със 9 гласа
0 гласа „ПРОТИВ" и
0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
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Обществения съвет взе еледното
РЕШЕНИЕ :
1. На основание чл. 269, ал.1 от 3ЛУО и заповед РД 09-3158/11.11.2020 г. на
МОН, актуалните към момента данни за разпроетранението на вируг
COVID-19 на територията на град Варна, г оглед на влошаващата се
епидемиологична обстановка и нарастващите случаи на заразени лица,
Общественият rьвет към ЛГИ „Д-р Иван Богоров " дава аоложителио
становище и изразява rьгласие за преминаване към обучение от разетояние
в електронна среда.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на . Обществения съвет бе
закрито в 12:30 часа.
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