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от  заседание  на  Обществения  съвет  към  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров " — Варна  

за  учебната  2019/2020 година  

Днес , 11.05.2020 г . се  чрез  дистанционна  връзка  в  условията  на  извънредно  
положение  се  проведе  третото  заседание  на  членовете  на  Обществения  съвет  към  ПГИ  „Д-р  
Иван  Богоров " с  мандат  27.11.2019 — 26.11.2022 година  за  учео"ната  2019/2020 година . 
Председателят  г-н  Пламен  Димов  изпрати  на  всички  членове  на  съвета  документите , които  
трябва  да  се  обсъдят : 

1. Бюджет  на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров " за  2020 година  и  Обяснителна  записка  
2. Отчет  за  изпълнение  на  бюджета  към  31.03.2020 г . 

Отговор  по  имейл  са  изпратили : Пламен  Димов  - председател , Даринка  Стойкова  — 
секретар , Калина  Димитрова , Анна  Димова , Деян  Пейчев  и  Ваня  Бонева . 

Протокола  се  състави  от  г-жа  Даринка  Стойкова  — секретар . 

ДНЕВЕН  РЕД: 
1. Даване  на  становище  за  разпределението  на  бюджета  на  училището  за  2020 г . по  

дейности  и  размера  на  капиталовите  разходи . 
2. Приемане  на  становище  по  Отчет  за  изпълнение  на  бюджета  към  31.03.2020 г . 

ПО  ПЪРВА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНЙЯ  РЕД : 
Членовете  на  Обществения  съвет  изказаха  положително  становище  за  

разпределението  на  бюджета  на  училището  за  2020 година . 

Със  6 гласа  
0 гласа  „ПРОТИВ " и  
0 гласа  „ВЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 

Обществения  съвет  взе  следното  
РЕШЕНИЕ : 

1. На  основание  чл. 269, ал.1, т.4 от  ЗЛУО  дава  положително  становище  и  приема  
проект  на  бюджета  на  училището  за  2020 г. 
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ПО  ВТОРА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕRНИЯ  РЕД : 
Членовете  на  Обществения  съвет  изказаха  положително  становище  за  Отчет  за  

изпълнение  на  бюджета  към  31.03.2020 г . 

Със  бrласа  
0 гласа  „ПРОТИВ " и  
0 гласа  „ВЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 

Обществения  съиет  взе  следното  
РЕШЕНИЕ : 

1. На  оскование  чл. 269, ал.1, т.4 от  3ПУО  Лава  
Отчет  зп  изпълиение  на  бюджета  кьм  31.03.2i 
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