
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ”– гр. СИЛИСТРА 

7500 гр. Силистра, бул. „Македония” 121;  тел./факс +359 86 821 859;  

e-mail: economics_ss@abv.bg  
 

Вх№ 387/28.01.2022г. 

ПРОТОКОЛ № 12/26.01.2022 Г. 

от проведено заседание на Обществения съвет  

при ПГСУАУ „Атанас Буров“ гр. Силистра 

 

Днес, 26.01.2022 г. в сградата на ПГСУАУ „Атанас Буров“ гр. Силистра се 

проведе заседание на Обществения съвет към ПГСУАУ при следния дневен ред: 

 

1. Съгласуване на Финансов отчет на ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра за 

четвъртото тримесечие на 2021 г. (чл. 16, ал. 1 т. 4 от ПРАВИЛНИК за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата, ДВ бр. 75 от 27. 09. 2016 г.) 

2. Информация за предложението на директора на училището за държавен план-

прием за учебната 2022-2023 г. 

 

На заседанието присъстваха: 

1. Майя Григорова – председател на ОС към ПГСУАУ, представител на РУО-

Силистра; 

2. Геомил Георгиев – секретар на ОС към ПГСУАУ, родител; 

3. Денислав Борисов – член на ОС към ПГСУАУ, родител; 

4. Станка Лазарова – член на ОС към ПГСУАУ, представител на Силистренска 

Търговско-промишлена палата.  

5. Ирина Гетова – зам. Директор на ПГСУАУ 

6. Кремена Петрова – гл. счетоводител на ПГСУАУ 

 

От заседанието отсъства: Павлина Димитрова, член на ОС към ПГСУАУ, 

родител, информирала е, че е в болничен.  

 

М. Григорова откри заседанието, представи новите членове на ОС и дневния ред 

на заседанието. 

По точка 1: Кремена Петрова, гл. счетоводител на ПГСУАУ, запозна 

присъстващите с отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2021 

г. Представи данните за постъпленията и разходите към 31.12.2021 г. Направен беше 

анализ на изпълнението на бюджета и разяснения по отделните пера. М. Григорова 

предложи Обществения съвет да приеме отчета чрез гласуване.  

Решение на ОС по т. 1. Обществения съвет приема годишния финансов отчет на 

ПГСУАУ „Атанас Буров“ за 2021 г. Гласували „за“ 4, „против“ няма. 

 

По точка 2 : Ирина Гетова, зам.-директор на ПГСУАУ, запозна присъстващите с 

предложението на директора на ПГСУАУ за държавен план-прием на ученици в VIII 

клас през учебната 2022-2023 г. Предложението включва 3 паралелки: 

 

 1 паралелка, специалност Икономическа информатика, 26 ученици; 

 1 паралелка, специалност Малък и среден бизнес, 26 ученици; 

 0,5 паралелка, специалност Кетъринг, 13 ученици;  



 0,5 паралелка, специалност Организация на туризма и свободното време, 13 

ученици. 

Трите паралелки са с разширено изучаване на английски език. 

Беше обсъден начина на изучаване на първия чужд език, както и начина на 

балообразуване при приема. Денислав Борисов изказа мнение в подкрепа на изучаване 

на руски език като втори чужд език.  

 

Поради изчерпване на дневния ред М. Григорова закри заседанието. 

 

Приложения: 

1. Присъствен списък 

2. Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на ПГСУАУ „Атанас Буров“ 

към 31.12.2021 г. 

3. Предложение на директора на ПГСУАУ „Атанас Буров“ за държавен план-

прием за учебната 2022-2023 г. 

 

 

Дата: 26.01.2022 г. 

 

Председател на обществения съвет:  

/Майя Григорова/  

 

Секретар на ОС: 

/Геомил Георгиев/ 

 


