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ПРОТОКОЛ №1/16.01.2020 г.
от проведено заседание на Обществения съвет към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра

Днес, 16.01.2020 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. Приемане на годишен финансов отчет на ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра за 2019 г.;
2. Приемане на индикативен график на заседанията на ОС през учебната 2019/2020 г.;
3. Други.
На заседанието присъстваха:
1.
2.
3.
4.
5.

Денка Михайлова – директор на ПГСУАУ „Атанас Буров“;
Даниел Крумов – главен счетоводител на ПГСУАУ „Атанас Буров“;
Диана Железова-Миндизова – председател на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра;
Ана Караджова – секретар на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра;
Майя Григорова – член на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра, представител на
РУО на МОН – Силистра;
6. Станка Лазарова – член на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра, представител на
Силистренска Търговско-промишлена палата;
7. Геомил Георгиев – член на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“, представител на родителите;
8. Ванушка Радева – резервен член на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“, представител на
Силистренска Търговско-промишлена палата.
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 – постъпления (от трансфери и собствени приходи) и разходи към 31.12.2019 г.,
като бе направен анализ по изпълнението на бюджета и бяха дадени разяснения по отделните
пера. Общото изпълнение на бюджета на представлява 100,24% от плануваното. Преходният
остатък възлиза на стойност над 57 хил. лв., който е формиран от постъпления от окончателно
плащане по проект по програма Интеррег V-А Румъния-България и от собствени приходи (от
наем на заведение за продажба на храни и от изпълнени поръчки за кетъринг). Г-жа Михайлова
оцени изминалата финансова година като спокойна и без особени разминавания от планувания
бюджет.
Г-жа Лазарова зададе въпрос относно предстоящо увеличение на заплатите на учителите, а
г-жа Михайлова отговори, че се предвижда 17% увеличение за педагогическия персонал и 10% за непедагогическия. Относно разходите за смет, беше пояснено, че училището има сключен
индивидуален договор с общинското предприятие „Синева“, като това е по-изгодният вариант.
Общественият съвет одобри изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г.
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По втора точка г-жа Железова представи индикативния график на заседанията на ОС през
2020 г., както и предвидените теми за разглеждане.
Така предложеният график бе приет единодушно от всички членове на съвета.
В точка Други бяха зададени редица въпроси относно дейностите в училище:
 Г-жа Лазарова попита за размера на стипендиите, а г-жа Михайлова и г-Крумов
уточниха, че 51% от учениците получават стипендии, което представлява голям
процент и налага стойността им да е на минимума по наредбата. Същевременно
всяка година се преценява бройката и се провежда ново гласуване за размера на
стипендиите;
 Г-жа Лазарова попита как предвиждат да се справят с преинсталирането на
училищните компютри, предвид преминаването към WINDOWS 10. Г-жа Михайлова
информира присъстващите, че вече имат получени „ключове“ за инсталация и
преинсталация на нови и съществуващи компютри и поетапно ще бъде изпълнена
тази дейност;
 Г-жа Железова зададе въпрос относно проектите, които се изпълняват в гимназията,
а г-Михайлова се похвали, че освен националните проекти, имат 3 проекта по
програма Еразъм+, както и още 3 подадени, които очакват разглеждане. През
ноември 2019 г. ПГСУАУ „Атанас Буров“ е отличена с приз за най-успешно
управление на проект по Еразъм+;
 Г-жа Лазарова оцени високо факта, че в училището се изучават 3 чужди езика:
английски, немски и френски езици и коментира, че това е изключително важно за
развитието на гимназията;
 Всички участници се поинтересуваха от предстоящия ремонт на сградата по ОП
„Региони в растеж“ и г-жа Михайлова представи проекта в общи рамки: очаква се
тази година да стартират ремонтните дейности, които включват саниране и
внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрива, нови системи
за осветление и отопление (газифициране), както и ремонт и обзавеждане на класни
стаи и кабинети. Относно очакването за изграждане на нов физкултурен салон, г-жа
Михайлова информира, че за задвижени първоначалните процедури, има изготвен
работен проекти и дори има издадено разрешително за строеж. Общата стойност на
проекта за салона възлиза на около 800 хил. лв., като се предвижда залата за бъде
универсална за всички ученически спортове и да е най-модерната в града;
 Коментирано бе и обучението на деца с увреждания в училището, като бе
споделено, че тези ученици са в редовна форма на обучение, участват във всички
дейности на училището наравно с останалите младежи, като в същото време имат
различни занимания с ресурсни учители. Подкрепата и отношението, които
получават в училище, се отразяват изключително благоприятно на развитието им и
те израстват способни и успешни млади хора.
След кратки коментари и пожелания за успешна 2020 година, г-жа Железова закри
заседанието.
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Приложения:
1. Присъствен списък
2. Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ „Атанас Буров“
към 31.12.2019 г.;
3. Индикативен график на заседанията на ОС за 2020 г.

16.01.2020 г.
гр.Силистра

Председател на ОС:
/Диана Железова-Миндизова/
Секретар на ОС:
/Ана Караджова/

