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Вх. № 448/30.01.2022г. 

ПРОТОКОЛ №1/30.01.2023 г. 

от проведено заседание на Обществения съвет към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра 

 

 

Днес, 30.01.2023г., в сградата на ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра, бе проведено 

заседание на Обществения съвет (ОС) към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра при следния 

дневен ред: 

1. Избор на Председател на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра; 

2. Избор на Секретар на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра; 

3. Съгласуване на отчета на План за действие към Стратегията на гимназията; 

4. Съгласуване на нов двугодишен План за действие към Стратегията на гимназията; 

5. Съгласуване на предложението за план-прием за 2023-2024г. 

6. Отчет на изпълнението на бюджета към месец декември 2022г. 

7. Разни. 

На заседанието присъстваха: 

1. Денка Михайлова – директор на ПГСУАУ „Атанас Буров“; 

2. Кремена Петрова – главен счетоводител в ПГСУАУ „Атанас Буров“; 

3. Майя Григорова – ст. експерт по професионално образование и обучение; 

4. Станка Лазарова – зам.-председател на Силистренската търговско – промишлена 

палата.; 

5. Атанаска Балканджиева – член на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра от 

квотата на родителите; 

6. Иванка Николова – член на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра от квотата 

на родителите; 

7. Геомил Василев Георгиев – член на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра от 

квотата на родителите. 

 

Г-жа Денка Михайлова откри заседанието и запозна присъстващите с дневния ред. На 

участниците бяха предоставени следните печатни материали:  

 Правила за дейността на Обществения съвет към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра; 

 Декларация по чл.5, ал.2 от Правилник за създаването, устройството е дейността на 

обществените съвети към ДГ и училищата; 

 Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2022г. 

След обявяването на първа точка, г-жа Михайлова представи отговорностите и 

задълженията на Председателя на ОС. Присъстващите бяха поканени да предложат 

кандидатури за председател на ОС. Постъпи от г-жа Станка Лазарова предложение г-жа М. 
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Григорова да продължи да изпълнява длъжността председател на ОС. Предложението бе 

одобрено единодушно. 

По втора точка бяха представени и задълженията на Секретаря на ОС. Предложена бе 

кандидатурата на Геомил Георгиев. Всички присъстващи гласуваха „ЗА“ и г-н Георгиев бе 

избран за Секретар на ОС към ПГСУАУ „Ат. Буров“ – Силистра.  

По трета и четвърта точка от дневния ред бяха представени отчета за изпълнение на 

дейностите по Стратегията за периода 2020 – 2022 и нов План за изпълнение на дейностите по 

Стратегията за развитие за периода 2022 – 2024г. Присъстващите членове единодушно 

съгласуваха документите и пожелаха успешна реализация на дейностите на гимназията. 

По пета точка от дневния ред г-жа Денка Михайлова запозна членовете на обществения 

съвет с направеното предложение за план-прием 2023-2024г., а именно: 

1 паралелка - специалност: „Икономическа информатика“ – 26ученици 

1 паралелка - специалност: „Бизнес-администрация“ – 26 ученици 

1 паралелка - специалност: „Организация на хотелиерството“ – 26 ученици  

Всички единодушно одобриха предложението. 

По т.6 от дневния ред главният счетоводител г-жа Кремена Петрова представи подробен 

отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2022г. Подчерта за доброто 

приключване на финансовата година и предприетите мерки от страна на ръководството на 

гимназията за успешното започване на новата бюджетна година. Отчетът на бюджета е качен и 

на сайта на гимназията и е представен на Общо събрание на служителите. 

Г-жа Михайлова и г-жа Григорова закриха първото заседание с пожелания за ползотворна, 

успешна и безпроблемна съвместна работа. 

 

 

Приложение: Присъствен списък 

 

 

 

30.01.2023 г.    Председател на ОС: 

гр. Силистра                                                                  /М. Григорова/ 

      Секретар на ОС: 

/Геомил Георгиев/ 

 

 


