ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОИОМИКА „Д-Р ИВАИ БОГОРОВ"
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о г заседание на Обществения съвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров " - Варна
за учебната 2020/2021 година
Днес , 28.01.2021 ? от 18•30 ч., в еле>;трониа среда 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,
Калина Димитрова, Яна Георгиева, Румен Лефеджиев. Деян Пейчев и Ваня Бонева . От
представителите на Ученическия съвет присъстваха: Антония Маркова . Никол
Тончева и Радосвета Андонова .
:
На заседанието присъстваха и Деан Васиzев - директор, Полина Аврдцanиева технически секретар и Денка Георгиева - главен счетоводител .
Протокола се води от г-жа Даринка Стойкова - секретар . Заседанието се
ръководи от г- н Пламен Димов - председател . Той предложи заседанието да протече
при слсдния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Ilриемане на становище по Отчета на извършените разходи на бюджетни
средства за четвърто тримесечие на 2020 г.
2. Съгласуване на разпределението на средствата от преходния остатьк от
оюджет 2020 г. на ПГИ „Д-р Иван Богоров .
Предложението бе прието единодушно .
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДИЕВИИЯ РЕД:
Гzавният счетовоцител - госпожа Денка Георгиева запозна членовете на
Оби t ествения съвет с Отчета на извършените разходи на бюджетни средства за
четвърто тримесечие на 2020 г.
С zед изказаното от членовете на Обществения съвет одобрение по отчета бе
проведено гzасуване.

Със l0 гласа "ЗА ,
0 гласа ,.ПРОТИВ'` и
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Oбщественият съвет взе следното
РЕШ F НИЕ :
•
Нп осиование чл. 269, ал.1, т.4 от 3ЛУО, приема без. забележки и давп
nо.тожитгтио становище по Отчета на извъриiените разходи на бюджетни
средетвп зп четвърто тримееечие на 2020 г.

о

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
,
Денка Георгиева - Главен счетоводител
запозна присъстващите с
лредложението за разпределение на средствата от преходния остатьк от бюджет 2020 г.
на ПГИ .,Д-р Йван Богоров". След изказаното от членовете на Обществения съвет
одобрение по предложеното разпределение на средствата от преходния остатьк бе
проведено гласуване .
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Със 10 гласа "ЗА",
0 гласа „ПРОТИВ" и
0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
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Общественият съвет взе следното
~

•

РЕШЕНИЕ :
На основание чл. 269, ггл.1, т.5 от 3ЛУО, приема без забележки и rьгласува
предложението зп разпреде✓тение на средствата от преходния остатък от
бюджет 2020 г. иа ЛГИ „Д-р Иван Богоров ".
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Поради изчерпване на дневния ред зг
закрито в 19:11 часа.
у

~

.

СЕКРЕТАР :
/Дарин а

"

'

о кова/

съвет бе

,

М

2 от 2
.

.

