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ПРОТОКОЛ №3/16.07.2020 г. 
от проведено заседание на Обществения съвет към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра 

 
 

Днес, 16.07.2020 г., в сградата на ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра, бе проведено 
заседание на Обществения съвет (ОС) към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра при следния 
дневен ред: 

1. Съгласуване на отчета на бюджета на ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра за първото 
тримесечие и шестмесечие на 2020 г.; 

2. Запознаване с резултатите от кандидатстването по Национални програми за развитие на 
образованието на МОН, одобрени с Решение на МС № 285 от 30 април 2020 година; 

3. Текущи. 
 

На заседанието присъстваха: 

1. Денка Михайлова – директор на ПГСУАУ „Атанас Буров“; 
2. Даниел Крумов – главен счетоводител на ПГСУАУ „Атанас Буров“; 
3. Диана Железова-Миндизова – председател на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра;  
4. Ана Караджова – секретар на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра; 
5. Майя Григорова – член на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра, представител на 

РУО на МОН – Силистра. 
 

Г-жа Железова, председател на ОС, откри заседанието и представи дневния ред.  

По първа точка г-н Крумов запозна присъстващите с изпълнението на делегирания бюджет 
на училището – поради усложнената епидемиологична обстановка в страната и невъзможността 
за организиране и провеждане на присъствени заседания през м.април 2020, днешното 
представяне включваше информация за първото тримесечие и за шестмесечието с натрупване. 
Включени бяха данни за постъпления (от трансфери и собствени приходи) и разходи към 
30.06.2020 г., като бе направен анализ по изпълнението на бюджета и бяха дадени разяснения 
по отделните пера. Общото изпълнение на бюджета на представлява 50,15% от плануваното. 

Г-жа Михайлова допълни, че въпреки кризата с КОВИД-19, всички разплащания са 
направени и бюджетът се изпълнява по план. Собствените приходи са с намален размер , защото 
наемателят на училищния бюфет е освободил помещението, заради въведеното дистанционно 
обучение. 

Общественият съвет одобри изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г. 

По втора точка г-жа Михайлова представи проектите на училището по националните 
програми към МОН. Има подадени 3 проектни предложения, които са в процес на оценка. По 
Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ е подаден проект за над 190 000 
лв., който предвижда обособяване на училищен иновативен център с високотехнологично 
компютърно оборудване.  

По точка 3 г-жа Михайлова предложи за утвърждаване Училищен учебен план за 1 ученик.  
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Така подготвеният План бе съгласуван и утвърден от Обществения съвет.  

 
 
Г-жа Железова закри заседанието.  
 
 
 
Приложения:  

1. Присъствен списък 
2. Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ „Атанас Буров“ 

към 31.03.2020 г. и към 30 06.2020 г.; 
 

 
 
 
 
16.07.2020 г.      Председател на ОС:   
гр.Силистра /Диана Железова-Миндизова/ 

         
Секретар на ОС:   

/Ана Караджова/ 
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