
ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ИКОНОМИКА  „Д-Р  ИВАН  БОГОРОВ " 

Г ~оФЕсиоьа iМи  гимндзь sя  по  икс~мэм+М.г . 

ПРОТОКОЛ 	.TА-Р  ИВен  Б°в°р°8"- Варка  

№  4 

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

за  учебната  2018/2019 година  

Днес , 24.04.2019 г  от  18: 00 ч ., се  проведе  заседание  на  Обществения  съвет  към  
ПГИ  „Д -р  Иван  Богоров " за  учебната  2018/2019 година . 

Присъстваха : Малена  Маджарова , Иванка  Атанасова , Даниела  Иванова , Ганчо  
Ганев . 

На  заседанието  присъстваха  и  Кремена  Харизанова  — зам .-директор  АСД  и  
Денка  Георгиева  — главен  счетоводител . 

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

ДНЕВЕН  РЕД: 
1. Приемане  на  становище  по  Отчета  на  извършените  разходи  на  бюджетни  

средства  към  31.03.2019 г . 
2. Други . 

Предложението  бе  прието  единодушно . 

ПО  ПЪРВА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД : 
Разисквания  и  предложения  нямаше . След  изказаното  от  членовете  на  

Обществения  съвет  одобрение  по  отчета  бе  проведено  гласуване . 

Със  4 гласа  "ЗА", 
0 гласа  „ПРОТИВ " и  
0 гласа  „ВЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 

Обществения  съвет  взе  следното  

РЕШЕНИЕ  Ns 1: 
На  оскование  ил. 269, ал.1, т.4 от  ЗПУО  дава  положителко  становище  и  

приема  Отчета  на  извършеките  разходи  на  бюджетки  средства  кьм  31.03.2019 г. 

ПО  ВТОРА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД : 
Г-жа  Маджарова  представи  на  членовете  на  съвета  писмо  от  директора  на  ПГИ  

„Д-р  Иван  Богоров ", относно  определяне  на  представители  на  родителите  за  
наблюдатели  при  провеждане  на  зрелостните  изпити  на  21 и  23 май  2019 година , във  
връзка  с  чл . 29 от  Наредба  Ns 3 от  17 май  2004 г . за  организацията  и  провеждането  на  
държавните  зрелостни  изпити . 

След  обсъждане  Обществения  съвет  взе  следното : 



РЕШЕНИЕ  Ns 2: 
Поради  липса  на  възможности  и  же -гпние , не  :ипже ,и  дп  предложим  родители  

за  наблюдатели  при  прпвеждпне  нп  зрелпстните  изпити  нп  21 и  23 май  2019 
година . 

4 гласа  "3А", 
0 гласа  „ПРОТИВ " и  
0 гласа  „ВЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 

Поради  изчерпване  на  дневния  ред  заседанието  на  Обществения  съвет  бе  
закрито  в  18:30 часа . 

~ 

СЕКРЕТАР : 	 ЗА  ПРЕДСЕДАТЕЛ  : ... ........... ... 
/Даивела  Ганчева / 	 /Малена  Маджарова  


