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пРоТокол  
№  Z 

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

за  учебната  2021/2022 година  

Днес, 14.12.2021 г  от  18: 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  2021/2022 година. 

Присъстваха: Пламен  Димов  - председател, Даринка  Стойкова  - секретар, 
Калина  Димитрова, Яна  Георгиева, Румен  Лефеджиев, Деян  Пейчев  и  Ваня  Бонева. От  
представителите  на  Ученическия  съвет  присъстваха: Тихомира  Георгиева, Никол  
Тончева  и  Радосвета  Андонова. 

На  заседанието  присъстваха  и  Деан  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  по  училищния  план-прием  за  учебната  2022/2023 г. 
2. Балообразуващи  предмети. 

Предложението  бе  прието  единодушно. 

ЛО  ПЪРВА  ТОЧКА  ОТ  ДИЕВИИЯ  РЕД: 

По  първа  точка  от  дневния  ред  г-н  Деан  Василев  запозна  Обществения  съвет  с  
предложението  на  директора  за  държавния  план-прием  за  учебната  2022/2023 г. Той  
отбеляза, че  важна  особеност  при  формиране  на  специалностите  за  следващата  учебна  
година  е. че  ги  има  само  в  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров" и  няма  повторяемост  с  други  
училиша  в  града. Освен  традиционните  за  гимназията  специалности, в  отговор  на  
изискванията  на  пазара  на  труда, от  следващата  учебна  година  г-н  Василев  предлага  
нова  специалност  „Програмиране  на  изкуствен  интелект", професия  „Програмист  на  
изкуствен  интелект", чието  изучаване  позволява  да  се  реализира  интетрация  на  
дигиталните  технологии  в  различни  сфери  на  стопанската  дейност. 

След  приключване  на  дебатите  се  премина  към  гласуване  на  училищния  план- 
прием  на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров". 

Със  10 гласа  "ЗА", 
0 гласа  „ПРОТИВ" и  
0 гласа  „ВЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 
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Обществения съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
1. Общественият съвет на ПГИ „Д-р Иван Богоров" приема мотивите и 

изразява съгласие с предложения държавен план-прием за уцебнптп 
2022/2023 година. 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

По втора точка от дневния ред: г-н Деан Василев запозна Обществения съвет с 
балообразуването, при приема от предходната 2021/2022 учебна година, а именно: 

оценките по: 2 х НВО по БЕЛ + 2 х НВО по МАТ + 1 х БЕЛ + 1 х ИТ. 
Господин Пламен Димов, взе думата и изрази становище, че е справедливо 

оценките от НВО да се удвояват, понеже НВО е еднозначен и неоспорим критерий за 
сравняване. Според него няма причина балообразуването да бъде променяно. 

Членовете на Обществения съвет изразиха съгласие и се премина към гласуване 
на балообразуването, за прием 2022/2023 г. 

Със 10 гласа "3А", 
0 гласа „ПРОТИВ" и 
0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ" 

Обществения съвет взе следното 

PEШEHИE: 
2. Оо'щественият съвет на ПГИ „Д-р Иван Богоров" приема мотсгаите rr 

изразява rьгласие с предложеното балообразуване, г.ъм училищния план- 
прием за учебната 2022/2023 година, а именно: 

оценкитепо: 2 rИВОпоБЕЛ+2хИВОпоМАТ+1 xБEII+1 хИТ. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет бе 
закрито в 18:32 часа. 

СЕКРЕТАР: 	 ПРЕДСЕ~АТЕЛ: 
/Даринка тйівај 	 1 /Пла 
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