ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОИОМИКА ..П-Р ИВАН БОГОРОВ"
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от засе: ~ аннс на О Fi ще rr вении rъвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров" — Варна
за учебната 202012021 годвна
Днес, 22.10.2020 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 учебната
2020/2021 година.
Присъстваха : Пламен Димов - председател , Даринка Стойкова — секретар, Яна
Георгиева, Румен Лефеджиев и Деян Пейчев . От представителите на цченическия
съвет присъетваха : Антония Маркова, Никол Тончева и Радосвета Андонова.
На заседанието присъстваха и Деан Василев — директор, Полина Аврддалиева —

технически секретар .
Протокола се води от г-жа Даринка Стойкова — секретар. Заседанието се
ръководн от г-н Пламен Димов - председател . Той предложи заседанието да протече
при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на становище по Отчета на извършените разходи на бюджетни
средства за трето тримесечие на 2020 г.

2. Определяне на представител на Обществения съвет за присъствие на
съвещанията на Педагогическия съвет.
3. Други
Предложението бе прието единодушно .
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВI-IИЯ РЕД:
След запознаване с Отчета на извършените разходи на бюджетни средства за
трето тримесечие на 2020 г., членовете на Обществения съвет изразиха одобрение по
отчета и бе проведено гласуване .
Със 8 гласа
0 rnaca ,,HPOTHB u
0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
Обществения сьвет взе следното
РЕШЕНИЕ :

1 от 2

1.

На осггование чл. 269, ал.1, т.4 от ЗПУО дава положително становище и
приема Отчета на извършените разходи иа бюджетни средства за трето
тримесечие iia 2020 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Обществения ствет г-н Димов обясни на присьстващите, че
съгласно чл.1 б, ап.1, т.13 от Правилника за създаването , устрйството н дейносгга на
обществените съвети към детските градини и училищата, е необходимо определяне на
представител на Обществения съвет, който да присъства на съвещанията на
Педагогическия съвет. След обсъждане между членовете на Обществения съвет, за
представител бе предложен г-н Пламен Димов и предложението бе единодупп3о прието
при гласуването .
Със 8 гласа
0 гласа „ПРОТИВ" и
0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
Обществения съвет взе следното
РЕШЕНИЕ :
2.

Обществения сьвет nпј,едели Лламен Летров Дгснов дn г,ъде предстпвител, който
даучаства в заседпи nни,и на Ледагоzическия съвет с nраво на съвещптеле,г глас.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕ I3НИЯ РЕД:
Председателят на Обществения ствет г-н Димов даде думата на представителите
на ученическия сьвет за предложения . Антония Маркова 12 а клас повдигна темата за
промяыа в училищната униформа и внесено от нея предложение до директора г-н
Василев. След обсъждане, членовете на Обществения сьвет изразиха одобрение с
предложението на госпожица Маркова и бе проведено гласуване:
Със 8 гласа
0 гласа „ПРОТИВ" и
0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
Обществения съвет взе следното
РЕШЕНИЕ :
З. На основание чл. 269, ал.1, т. 2 от ЗПУО дава по:гпжгип
прие✓иа внесеното от госпожиг4а Марг:ова пред.гожеrг r
училшцната унифор,иа.
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Поради изчерпване на дневния ред заседанието н\ Общl~ст ~ни
закр ито в 19:01 часа.
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