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З  2 

от  заседанне  на  Обществення  съвет  към  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров " — Варна  

за  учебнита  2018/2019 годнна  

Днес , 30.01.2019 г  от  18: 50 ч., се  проведе  заседание  на  Обществения  съвет  към  
ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров " за  учебната  2018/2019 година . 

Присъстваха : Малена  Мад iжарова , Даниела  Иванова , Иванка  Атанасова , Ганчо  
Ганев , Илиян  Карагьозов  

На  заседанието  присъстваха  Янка  Бакалова  — директор  и  Кремена  Харизанова  — 
ЗДАСД . 

Протокола  се  води  от  г-жа  Даниела  Ганчева  — секретар . Заседаннето  бе  
председателствано  от  г-жа  Малена  Маджарова  - председател . Тя  предложи  
заседанието  да  протече  при  следния  

ДНЕВЕН  РЕД: 
1. Приемане  на  становяще  по  Отчета  за  изпълненне  на  бюджета  за  2018 г . 
2. Съгласуване  на  разпределението  на  средствата  от  предходния  остатьк  от  

бюджет  201 8г  на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров" 
З  . Другн  

Предложението  бе  прието  едмнодушно . 

ПО  ПЪРВА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД : 
Всички  членове  бяха  предварително  запознати  със  становището  по  Отчет  за  

изпълненне  на  бюджета  за  2018 г . 
След  кратко  обсъждаие  я  изказано  от  членовете  яа  Обществения  съвет  

одобрение  се  премина  към  гласуване  

Със  5 гласа  
0 гласа  ,,HPOTHB u 
0 гласа  „В3ДЪРЖАЛИ  СЕ" 

Обществения  съвет  взе  следното  

РЕШЕНИЕ : 
1. На  основание  чл. 269, ал.1, т.4 от  31IY0 дава  ноло ~кително  стnновище  и  

приема  Отчет  за  иsпълнение  на  бюджета  за  2018 г. 
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ПО  ВТОРА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД : 
Директорът , г-жа  Янка  Бакалова , запозна  присъстващите  с  предложението  за  

разпределение  на  средствата  от  предходен  остатьк  от  бюджет  2018 г  на  ПГИ"Д-р  Иван  
Богоров ". След  изказаното  от  членовете  на  Обществения  съвет  одобрение  по  
предложеното  разпределение  на  средствата  от  предходния  остатьк  бе  проведено  
гласуване  

Със  5 гласа  
0 гласа  ,,HPOTHB u 
0 гласа  „ВЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 

Обществения  съвет  взе  следното  решеяие  

РЕШЕНИЕ : 
2. Съгласува  разпределението  на  средств nтn от  предхпдния  остатък  от  

бюЛжет  2018 г. на  ПГИ"Д-р  Ива iг  Бпгnров " 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД : 
Не  са  постьпили  предложения  за  обсъждане . Разисквания  и  предложения  

нямаше . 

Порадри  изчерпване  на  дневния  ред  заседанието  на  Обществения  съвет  бе  
закрито  в  19:50 часа . 

( 	 ;  ~ 

	

СЕКРЕТАР :  йј 7 	 ПРЕДСЕДАТЕЛ : .. ~ 	 

	

/Даииела  Нванова / 	 /Малена  Маджарова / 
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