
ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  nO uKOHOMHKA „Д-Р  ИВАН  БОГОРОВ" 

С  рофесионална  rимнааия  
по  икономикв 'Д-р  Иввн  5огоров' 

ПРОТОКОЛ  
№  1 

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

за  учебнаТа  2022/2023 година  

Днес, 14 ноември  2022 г. от  18:50 ч., се  проведе  учредително  заседание  на  

Обществения  съвет  към  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров" с  мандат  27.11.2022 - 26.11.2025 година  за  

учебната  2022/2023 година. 

Присъстваха: 

Редовни  членове: 
1. Надежда  Райчева  Демирева  
2. Милена  Димова  Илчева  
3. Цветомир  Валентиноив  Димитров  
4. Милена  Димитрова  Долапчиева  
5. Весела  Георгиева  Василева  

- родител  на  ученик  в  Х  б  клас  
- родител  на  ученик  в  IX д  клас  
- родител  на  ученик  в  VIII в  клас  
- родител  на  ученик  в  IX д  клас  
- родител  на  ученик  в  VIII е  клас  

Резервни  членове: 
1. Михаела  Йорданова  Димитрова-Пантелеева  

2. Борислав  Живков  Христов  
3. Милена  Маринова  Манушева-Стойнева  
4. Галина  Панчева  Колева  
5. Анна  Атанасова  Дичева  

- родител  на  ученик  в  VIII а  клас  
- родител  на  ученик  в  Х  в  клас  
- родител  на  ученик  в  VIII г  клас  
- родител  на  ученик  в  VIII б  клас  
- родител  на  ученик  в  VIII в  клас  

Заседанието  се  ръководи  от  г-н  Деан  Василев  - директор  на  училището. Протокола  се  

води  от  г-жа  Цонка  Димова  - деловодител  в  училището. 

Заседанието  протече  при  следния  

ДНЕВЕН  РЕД : 
1. Избор  на  председател  на  Обществения  съвет. 

2. Избор  на  секретар  на  Обществения  съвет. 
3. Определяне  на  представител  на  Обществения  

училището. 
съвет  в  Педагогическия  съвет  на  

Господин  Василев  информира  членовете  на  Обществения  съвет, че  решение  се  взема  

с  обикновено  мнозинство  от  присъстващите . При  гласуване  на  решенията  всеки  член  на  

съвета  има  право  на  един  глас. 
Членовете  на  съвета  бяха  информирани, че  заседанията  му  се  свикват  от  председателя  

или  по  искане  на  една  трета  от  членовете  му. Те  се  канят  на  заседание  на  съвета 
 от  

председателя. 
Секретарят  подпомага  председателя  в  работата  по  писменото  оформяне  на  

предложенията, насоките  и  препоръките  на  съвета  и  протоколирането  на  заседанията. 
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ДЕАН  ВАСИЛЕВ  
ДИРЕКТОР  НА  
III'И  „Д-Р 	БОГ  

Протоколирал: 
ЦОНКА  ДИМОВ  

ПО  ПЪРВА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД: 

За  председател  на  Обществения  съвет  бе  предложена 
 г-жа  Весела  Георгиева  Василева  

от  членовете  на  учредителното  заседание. 

С  5 гласа  "ЗА", 
0 гласа  „ПРОТИВ" и  
0 гласа  „ВЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 
Обществения  съвет  взе  следното  

РЕШЕНИЕ: Иван  Бого  ов" - Варна  с  
1. За  председател  на  Обществения  съвет  към  ПГИ 

 „Д-р 	Р  

мандат  27.11.2022 - 26.11.2025 година  бе  избрана  
г-жа  Весела  Георгиева  Василева. 

ПО  ВТОРА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД: 

За  секретар  на  Обществения  съвет  бе  предложена  
Милена  Димитрова  Долапчиева  

С  5 гласа  "ЗА", 
0 гласа  „ПРОТИВ" и  
0 гласа  „ВЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 
Обществения  съвет  взе  следното  

РЕШЕНИЕ: 
2. За  секретар  на  Оби{ествения  съвет  към  ПГИ  „Д-р  Иван 

 Богоров" — Варна  с  Jиппдат  

27.11.2022 — 26.11.2025 година  бе  избрана  Милена  Димитрова  Долап 
 чиева. 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА  ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД: 
За  представител  от  Обществения  съвет, който  

да  участва  в  заседанията  на  

педагогическите  съвети  на  гимназията, бе  предложена  г-жа  
Милена  Димова  Илчева  и  

предложението  бе  прието  единодушно  при  гласуването. 

С  5 гласа  "ЗА", 
0 гласа  „ПРОТИВ" и  
0 гласа  „ВЗДЪРЖАЛИ  СЕ" 
Обществения  съвет  взе  следното  

РЕШЕНИЕ: 
З. Обществения  съвет  определи  Милена  Димова  Илчева  

да  бъде  представител, който  да  

участва  в  заседанията  на  llедагагическия  съвет  с  право  на  
съвещателен  znac. 

Поради  изчерпване  на  дневния  ред, заседанието  бе  закрито 
 в  19:20 часа. 
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