
ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ИКОНОМИКА  „Д-Р  ИВАН  БОГОРОВ" 

пРоТокол  

№  4 

от  заседание  на  Обществения  съвет  към  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров" - I3арна  

за  учебната  2021/2022 година  

Днес, 19.04.2022 г  от  18:00 ч., в  електронна  срёда  се  проведе  заседание  на  
Обществения  съвет  към  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров" с  мандат  27.11.2019 - 26.11.2022 
година  за  учебната  202 1/2022 година. 

Присъстваха: Пламен  Димов  - председател, Дарйнка  Стойкова  - секретар, 
Калина  Димитрова, Яна  Георгиева, Румен  Лефеджиев, Деян  Пейчев  и  Ваня  Бонева. От  
представителите  на  Ученическия  съвет  присъстваха: Тихомира  Георгиева, 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  2022 г. 

З. Други. 

Предложението  бе  прието  единодушно. 

ПО  ПЪРВА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД: 

Главният  счетоводител  - госпожа  Денка  Георгиева  запозна  членовете  на  
Обществения  съвет  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. 

С  10 гласа  

0 гласа  „ПРОТИВ" и  
0 гласа  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 
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1. от  2 



Общественият съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
На основание чл. 269, ал.1, т.4 от ЗЛУО, приема без забележки и съгласува 

предложението за раsпределението на бюджета на 17ГИ „Д-р Иван Богоров" за 
текуи4ата година, по дейности и размера на капиталовите разходи. 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД; 

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

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

С 10 гласа "ЗА", 
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 дава 

положително cmar~oauu{е по Отчета на извършените разходи на бюджетни 
средства за първо тримесечие на 2022 г. на IIГИ „Д-р Иван Богоров 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 	 . 

Господин Пламен Димов прёдостави думата на присъс~ ащите, но 
предложения за обсъждане нямаше. :1 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на\ Об евения съвет бе 
закрито в 18:35 часа. 	 \ 	'l . 

други 
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СЕКРЕТАР: 	~ 

1Даринка~Сто#коваl 






