ПРОФЕСИОИАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОИОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ"
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пРотоко .л
№Z
от заседание на Обществении съв rг към ПГИ „Д- р Иван Богоров " — Варна
за учебната 2019/2020 година

~

Днес, 30.01.2019 г от 18: 00 ч., се проведе заседание на Обществения съвет към
ПГИ „Д-р Иван Богоров" с мандат 27.11.2019 — 26.11.2022 година за учебиата
20 ] 9/2020 година.
Присъстваха : Пламен Димов - председател, Даринка Стойкова — секретар,
Анна Димова, Яна Георгиева , Деян Пейчев и Ваня Бонева.
На заседанието присъстваха и Ирена Михова — директор, Кремена Харизанова —
зам.-директор АСД и Денка Георгиева — главен счетоводител .
Протокола се води от г-жа Даринка Стойкова — секретар. Заседанието се
ръководи от г-и Пламен Димов - председател . Той предложи заседанието да протече
при следния
дНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на становище по Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г.
2. Съгласуване на разпределеннето на средствата от преходния остатьк от
бюджет 2019 г. на ПГИ „Д-р Иван Богоров".
З . Приемане на становище по училищния план-прием за учебната 2020/2021 г.
4. ДРУги

Предложението бе прието единодуип3о.
ПО ЛЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Главният счетоводител — госпожа Денка Георгиева запозна членовете на
Обществения съвет с Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г.
След изказаното от членовете на Обществения съвет одобрение по отчета бе
проведено гласуване.
С 6 гласа "3А",
0 гласа „ПРОТИВ" и
0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ"
Обществения съвет взе следното
РЕШЕНИЕ :
1. Ha осн nвание чл. 269, ал.1, т.4 от ЗЛУО дава положително становище и
приема Onr чem за изпълнение iia оюджета за 2019 г.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Денка Георгиева - Главен счетоводител запозна присъстващите с
предложението за разпределение на средствата от преходен остаrьк от бюджет 2019 г.
на ПГИ „ Д-р Иван Богоров". След изказаното от членовете на Обществения съвет
одобрение по предложеното разпределеыие на средствата от преходния остатьк бе
проведено гласуване.
С б гласа
0 гласа „ПРОТИВ" и
0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ"
Обществения съвет взе следното
РЕШЕНИЕ :
2. Съгласува разпределението на средствата от nреходния остатък от
бюджет 2019 год. на ЛГИ „Д-р Иван Богоров `:
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
По трета точка от дневния ред: г-жа Ирена Михова запозна Обществения съвет с
предложението на директора за държавния план-прием за учебната 2020/2021 г.
Важна особеност при формиране на специалностите заложени в план-приема за
следващата учебна година е, че ги има само в ПГИ „Д-р Иван Богоров" и няма
повторяемост в други гимназии .
След приключване на дебатите се премина към гласуване на училищния планприем на ПГИ „Д-р Иван Богоров".
С б гласа
0 гласа „ПРОТИВ" и
0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ"
РЕШЕНИЕ :
3. Обществекия nr rьвет на ПГИ „Д-р Иван Богоров " приема лtоnиів [гтс- U
изразява rьгласие с аредпожения държавен плаи-прием за уw е6нтиа
2020/2021 zодина.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Не постъпиха предложения за обеъждане. Разисквани ~

ямаше .

Поради изчерпване на дневния ред заседанието t

съвет бе

закрито в 19:00 часа.

СЕКРЕТАР:

ЛРЕДСЕДА

/Даринка Сто ii кова/
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