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от заседание на Обществения еъвет къи ПГИ „Д-р Иван Богоров" - Варна 

за чебндта 2021/2022 година 

Днес, 26.01.2022 г 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 
го,зина за учебната 2021/2022 година. 

Присъстваха: Пламен Димов - председател, Даринка Стойкова - секретар, Яна 
Георгиева, Румен Лефеджиев и Деян Пейчев. 

На заседанието присъстваха 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 четвърто тримесечие на 2021 г. 

2. Съгласуване на разпределението на средствата от преходния остатьк от 
бюджет 2021 г. на ПГИ „Д-р Иван Богоров". 

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

4. Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2020/2021 г. 

Предложението бе прието единодушно. 

по ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Главният счетоводител - госпожа Денка Георгиева предостави Отчета на 
извьршените разходи на бюджетни средства за четвърто тримесечие на 2021 г., за 
предварително запознаване и обсъждане от членовете на Обществения съвет 
~. • След изказаното от членовете на Обществения съвет одобрение по отчета бе 
проведено гласуване. 
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Със  5 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  без  забележки  и  д(гвп  

положително  становище  по  Отчета  на  извърсиените  разходи  на  бюджетнсi 
средства  за  четвърто  тримесечие  на  2021 г. 

по  ВТОРА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД: 

Главният  счетоводител  - госпожа  Денка  Георгиева  предварително  предостави  на  
присъстващите  предложението  за  разпределение  на  средствата  от  преходния  остатък  от  
бюджет  2021 г. на  ПГИ  „Д-р  Иван 	 • 

След  изказаното  от  членовете  на  Обществения  съвет  одобрение  по  
предложеното  разпределение  на  средствата  от  преходния  остатьк  бе  проведено  
гласуване. 

Със  5 гласа  

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

Общественият  съвет  взе  следното  

РЕШЕНИЕ: 
На  основпние  чл. 269, ал.1, т.5 от  3ПУО, приеиа  без  забележки  и  съглас1:ви  

нредложеiгието  за  рпзпределение  на  средсN гвгrN га  от  преходния  остатък  от  
бiоджет  2021 г. на  ПГИ  „Д-р  Ивпн  Богоров  ". 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД: 

Директорът, господин  Деан  Василев  запозна  членовете  на  съвета  с  изпълнението  
на  Стратегията  за  развитие  на  гимназията  за  календарната  2021 година. 

Разисквания  и  предложения  нямаше  и  се  премина  към  гласуване: 

С  5 гласа  

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

Общественият  съвет  взе  следното  

РЕШЕНИЕ: 
На  основпние  чл. 269, ал.1, т.1 от  ЗПУО  нриета  отчета  на  диреi:,нг)1нr и  

изпълненнепто  Егп  Стратегиятп  за  развитие  на  ги.мнпзиятп  за  календпрнгІr»гІ  21121 
година. 
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СЕКРЕТАР:  
/Даринка Стоикова/ 

ПРЕДСЕ 	ЕЛ: .. 
/Пламе , 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Господин Пламен Димов запозна членовете на съвета с Отчета за дейносrга на 
Оnшествения съвет за учебната 2021/2022 година. 

Разисквания и предложения нямаше и се премина към гласуване: 

С 5 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 Оби4ествените 

ствегiти hъм детските градини и училищата nриема Отчета за дейността на 
Оо'ществения съвет кьм ПГИ „Д-р Иван Боzоров" за учебната 2021/2022 година. 

В края на заседанието господин Пламен Димов предостави думата на 
присъстващите, но други предложения за обсъждане нямаше. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществ~ния съвет бе 
закрито в 19:25 часа. 
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