
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – ПЛОВДИВ 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

От заседание на Обществения съвет при ПГЕЕ – гр. Пловдив за учебната 2018/2019 г. 

 

 

Днес, 30.01.2019 г., се проведе заседание на Обществения съвет при ПГЕЕ: 

Присъстваха: д-р Зара Данаилова – Стойнова, Йоанна Ангелова, Марина Ганина, доц. 

д-р инж. Десислав Балев, Валентин Рудов, Борислав Мюфтиев, Наталия Халачева. 

На заседанието участваха директорът на ПГЕЕ – Стоянка Анастасова, главният 

счетоводител - Катя Иванова, инж. Елена Динчийска – ЗДУПД и Ралица Христова – 

секретар. 

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г. 

2. Съгласуване на разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 

2018 г. 

3. Информация за Прием’2019/2020 г.  

4. Приемане на нов член на Обществения съвет. 

5. Други. 

По т. 1. Главният счетоводител, г-жа Катя Иванова, запозна членовете на 

Обществения съвет с отчета за касово изпълнение на бюджета на ПГЕЕ за 2018 г.  

Гласували: „За” – 7 гласа, „Против” – няма, „Въздържали се „ – няма. 

Решение: Отчетът за касово изпълнение на бюджета на ПГЕЕ 2018 г. бе приет 

единодушно. 

Гласували: „За” – 7 гласа, „Против” – няма, „Въздържали се „ – няма. 

По т. 2. Главният счетоводител, г-жа Катя Иванова, запозна членовете на 

Обществения съвет с на разпределението на средствата от преходния остатък от 

бюджет 2018 г. 

Гласували: „За” – 7 гласа, „Против” – няма, „Въздържали се „ – няма. 

По т. 3. инж. Елена Динчийска – ЗДУПД запозна членовете на Обществения съвет с 

предложението за план-прием за учебната 2019/2020 г. 

Предложението беше съгласувано. 

Гласували: „За” – 7 гласа, „Против” – няма, „Въздържали се „ – няма. 

По т. 4. инж. Елена Динчийска – ЗДУПД направи предложение за прием на нов член 

Обществения съвет – госпожа Наталия Спасовна Халачева – родител на ученик в 

ПГЕЕ. 

Предложението беше съгласувано. 

Гласували: „За” – 8 гласа, „Против” – няма, „Въздържали се „ – няма. 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

Председател:.........................   Секретар:............................  

   

/доц. д-р инж. Десислав Балев/   /Ралица Христова/    

    

 


