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

за  учебната  2020l2021 година  

Днес , 28.04.2021 r от  18: 00 ч ., в  електронна  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 , Яна  
Георгиева , Деян  Пейчев  и  Ваня  Бонева . От  представителите  на  Ученическия  съвет  
присъстваха : Антония  Маркова , Никол  Тончева  и  Радосвета  Андонова . 

На  заседанието  присъстваха  и  Деан  Василев  — директор , Полина  Аврадалиева  — 
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  следния  

ДНЕВЕН  РЕД.• 

1. Съгласуване  на  разпределението  на  бюджета  на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров " за  
текущата  година , по  дейности  и  размера  на  капиталовите  разходи . 

2. Приемане  на  становище  по  Отчета  на  извършените  разходи  на  бюджетни  
средства  за  първо  тримесечие  на  2021 г . 

З . Приемане  на  отчета  на  директора  за  изпълнение  на  Стратегията  за  развитие  
на  гимназията  за  предходната  учебна  година . 

4. Одобряване  на  Стратегията  за  развитие  на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров" за  
2021 /2025 г . 

5. Отчет  за  дейността  на  Обществения  съвет  за  учебната  2019/2020 година . 
6. Други . 

Предложението  бе  прието  единодушно . 

ПО  ПЪРВА  TOLIICA ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД : 

Главният  счетоводител  — госпожа  Денка  Георгиева  запозна  членовете  на  
Обществения  еъвет  с  разпределението  на  бюджета  на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров " за  
текущата  година , по  дейности  и  размера  на  капиталовите  разходи . 

След  кратко  разискване  и  изясняване  на  възникналите  въпроси , членовете  на  
Обществения  съвет  изразиха  одобрение  по  разпределението  на  бюджета  и  бе  проведено  
гласуване . 
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С  8 гласа  
0 гласа  „ПРОТИВ " и  
0 гласа  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 

Общественият  съвет  взе  следното  

РЕШЕНИЕ : 
На  основание  чл. 269, ал.1, т.4 от  ЗПУО , приема  оез  забележки  и  сьгласува  

предложението  за  разпределението  на  бюджета  на  ПГИ  „Д-р  Иваі r Боzоров " за  
текущата  zодина , по  дейности  и  размера  на  капитгиговите  разкоди . 

ПО  ВТОРА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД : 

Денка  Георгиева  — главен  счетоводител  запозна  присъетващите  с  Отчета  на  
извършените  разходи  на  бюджетни  средства  за  първо  тримесечие  на  2021 г . на  ПГЙ  „Д- 
р  Иван  Богоров ". 

След  изказаното  от  членовете  на  Обществения  съвет  одобрение  по  отчета  бе  
проведено  гласуване . 

С  8 гласа  "ЗА", 
0 гласа  ,,HPOTHB u 
0 гласа  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 

Общественият  съвет  взе  следното  

РЕШЕНИЕ : 
На  основгт rіе  чл. 269, ал.1, т.4 от  3ПУО, приема  без  забележки  и  дава  

положително  спwиовище  по  Отчета  на  извършените  раsходи  на  бюджетии  
средства  зи  първо  тримесечие  на  2021 г. на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров  

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД : 

Директорът , господин  Деан  Василев  запозна  членовете  на  съвета  с  изпълнението  
на  Стратегията  за  развитие  на  гимназията  за  предходната  учебна  година . 

Разисквания  и  предложения  нямаше  и  се  премина  към  гласуване : 

С  8 гласа  
0 гласа  „ПРОТИВ " и  
0 гласа  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 

Общественият  съвет  взе  следното  

РЕШЕНИЕ : 
На  основание  чл. 269, ал.1, т.1 от  3ПУО  приема  отчета  на  директора  за  

иsпълнението  на  Стратегията  за  развитие  на  гимназията  sa 2019/2020 учебна  
година . 
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IIO ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД : 

Директорът , господин  Деан  Василев  запозна  членовете  на  съвета  с  проекта  на  
Стратегията  за  развитие  на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров " за  2021/2025 г . 

След  кратко  разискване  и  изясняване  на  възникналите  въпроси , членовете  на  
Обществения  съвет  изразиха  одобрение  по  Стратегията  за  развитие  на  ПГИ  „Д-р  Иван  
Богоров " за  2021/2025 г . и  се  премина  към  гласуване : 

С  8 гласа  "ЗА", 

0 гласа  „ПРОТИВ " и  
0 гласа  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 

Общественият  съвет  взе  следното  

РЕШЕНИЕ : 
На  основание  чл. 269, ал.1, т.1 от  ЗЛУО  приема  без  забележки  и  одоо'рява  

Страте zията  за  развитие  на  ЛГИ  „Д-р  Иван  Богоров " за  2021/2025г. 

ПО  IIETA ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД : 

Господин  Пламен  Димов  запозна  членовете  на  съвета  с  Отчет  за  дейностга  на  
Обществения  съвет  за  учебната  2019/2020 година . 

Разисквания  и  предложения  нямаше  и  се  премина  към  гласуване : 

С  8 гласа  
0 гласа  „ПРОТИВ " и  
0 гласа  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 

Общественият  съвет  взе  следното  

РЕШЕНИЕ : 
На  основание  чл.17, ал.1 от  правилника  за  дейността  на  Обществените  

ствети  кьм  детските  градини  и  училищата  nриема  Отчета  за  дейността  на  
Обществения  съвет  заучебната  2019/2020 година . 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД : 

Господин  Пламен  Димов  предостав и  
предложения  за  обсъждане  нямаше . 

Поради  изчерпване  на  дневния  ред  
закрито  в  18:43 часа . 

СЕКРЕТАР : 

' /Даринка  ой  ва/ 

 думата  на  присъстващите , но  други  

заседанието  на  Обществ  н r~я  еъвет  бе  

~ 

ПРЕДСЕДАТ 	: .......................... 
амен  Длiов /, 
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