
                                                                                                                      Вх. № 2335/ 14.07.2021 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  

КЪМ ПМГ ИВАН ВАЗОВ ГР.ДИМИТРОВГРАД 
 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 6  
              Днес, 14.07.2021г., в гр.Димитровград, от 17:30 часа се проведе заседание на Обществения 

съвет към ПМГ ИВАН ВАЗОВ. 

                 Заседанието беше открито от председателя Радостина Атанасова Димитрова, който обяви, че 

присъстват всички членове и при този кворум то е законно и може да взема решения. 

                 Списъкът на присъстващите е приложен към протокола. 

     Председателят предложи за гласуване обявения съгласно писмената покана до 

членовете дневен ред на Заседанието, като покани присъстващите, ако имат други 

предложения по дневния ред да ги заявят. 

              Гласували: 

“За” – 100 % 

“Против” - 0 %  

Предложението се приема. 

ДНЕВЕН РЕД :             

1.Съгласуване на  учебните планове за 2021/2022г. 

2.Запознаване с тримесечни отчети за изпълнението на бюджета за 2021г. 

3.Приемане на ежегодния доклад за изпълнението на стратегията за развитие за 2020/2021 на 

ПМГ „Иван Вазов“, гр.Димитровград. 

4.Определяне на представители в работата на комисиите за изготвяне на Програма за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, Програма 

за превенция на ранното напускане на училище, Мерки за повишаване на качеството на образовани 

5. Одобряване участието на училището по НП “Иновации в действие“  през учебната 2021-

2022г. 

6. Текущи въпроси.   

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:                

                След разисквания, други предложения не бяха направени и поради това Председателят 

предложи да се премине към гласуване. 

              Гласували: 

“За” – 100 % 

“Против” - 0 %  

Предложението се приема. 



 

 
 

 

РЕШЕНИЕ № 1:                

Общественият съвет одобрява учебните планове за 2021/2022г.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:                

    След разисквания други предложения не бяха направени и поради това Председателят 

предложи да се премине към гласуване. 

              Гласували: 

“За” – 100 % 

“Против” - 0 %  

Предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ № 2:                

Общественият съвет сe запозна с тримесечните отчети за изпълнението на бюджета за 2021г. 

 

             ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:                

    След разисквания други предложения не бяха направени и поради това Председателят 

предложи да се премине към гласуване. 

              Гласували: 

“За” – 100 % 

“Против” - 0 %  

Предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ № 3:                

Общественият съвет приема ежегодния доклад за изпълнението на стратегията за развитие 

за 2020/2021 на ПМГ „Иван Вазов“, гр.Димитровград.. 

 

             ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:                

    След разисквания други предложения не бяха направени и поради това Председателят 

предложи да се премине към гласуване. 

              Гласували: 

“За” – 100 % 

“Против” - 0 %  

Предложението се приема. 

 



 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 4:                

Общественият съвет определяне Деляна Иванова Бодурова - представител в работата на 

комисиите за изготвяне на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца 

и ученици от уязвими групи, Програма за превенция на ранното напускане на училище, Мерки за 

повишаване на качеството на образовани. 

 

             ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:                

    След разисквания други предложения не бяха направени и поради това Председателят 

предложи да се премине към гласуване. 

              Гласували: 

“За” – 100 % 

“Против” - 0 %  

Предложението се приема. 

 

РЕШЕНИЕ № 5:                

Общественият съвет одобрява участието на училището по НП “Иновации в действие“  през 

учебната 2021-2022г. 

 

С това поради изчерпване на дневния ред Председателят обяви закриване на Заседанието на 

Обществения съвет към ПМГ ИВАН ВАЗОВ.               

Списъкът на присъстващите, заверен от председателя, представлява неразделна част от 

настоящия протокол. 

 

 

 Председател: ..........................................                    Секретар: ..........................................   

                           Радостина Димитрова                                                Анна Василева 


