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ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМИАЗИЯ  ПО  ИКОНОМИКА  „Д—Р  ИВАН  БОГОРОВ" 

пРотокол  

№  1 

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

за  учебната  2021/2022 година  

Днес, 13.10.2021 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  
2021 /2022 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: Никол  Тончева  и  Радосвета  
Андонова. 

На  заседанието  присъетваха  и  Деан  Василев  — директор, Полина  Аврадалиева  — 
технически  секретар. 

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

2. Запознаване  на  присъстващите  с  възможностите  за  участие  на  ПГИ  „Д—р  
Иван  Богоров" в  НП  „Бизнесът  преподава" и  НП  „Иновации  в  действие", 
разискване  и  изразяване  на  становище . 

Предложението  бе  прието  единодушно . 

ПО  ПЪРВА  тОЧКА  От  ДНЕВНИЯ  РЕД: 

Слец  запознаване  с  Отчета  на  извършените  разходи  на  бюджетни  ередства  за  
трето  тримесечие  на  2021 г., членовете  на  Обществения  съвет  изразиха  одобрение  по  
отчета  и  бе  проведено  гласуване . 

Със  9 гласа  "ЗА , 

0 гласа  „ПРОТИВ" и  
0 гласа  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 
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Поради  изчерпване  на  дневния  ред  заседанието  на  Обществения  съвет  бе  
закрито  в  18:30 часа. 

( ЕΡ 
/Даринка 	 I амен  

СЕКРЕТАР:  ПРЕДСЕДАТ  Л: 

Обществения  съвет  взе  еледното  

РЕШЕНИЕ: 
1. На  основание  чл. 269, ал.1, т.4 от  ЗПУО  дава  положително  становни#е  н  

приема  Отчета  на  извършените  разходи  на  бюджетни  средствп  зп  тrтрето  
тримееечие  на  2021 г. 

ПО  ВТОРА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД: 
~ 

След  запознаване  с  предоставените  материали, относно  НП  „Бизнесът  
преподава" и  НП  „Иновации  в  действие", членовете  на  Обществения  съвет, обсъдиха  
възможностите  за  участие  на  ПГИ  ,,Д-р  Иван  Богоров" в  тях, изразиха  одобрение  и  бе  
проведено  гласуване. 

Със  9 гласа  

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

Обществения  съвет  взе  следн'ото  

РЕШЕНИЕ: 
2. На  оекование  чл. 269, ал.1, т.3 от  ЗПУО  дава  положително  cnmнoвuicse и  

изразява  rьгласие  с  участието  на  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров" в  НП  „Бизнесът  
преподава" и  НП  „Иновации  в  действие" 
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