ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СНЦ ПМГ ”СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”,
НА КОЕТО ПРИСЪСТВАТ И РОДИТЕЛИ КЪМ
ПМГ-СИЛИСТРА /РАБОТНА ГРУПА/
Днес, 20 януари, 2015 г. в гр. Силистра се състоя заседание на Управителния
съвет на сдружението, на което присъстваха следните членове, избрани на общо
събрание на сдружението през 2013 г. с променен състав с решение от общо
събрание от 04.12.2014 г.:
1/ Анелия Невска;
2/Красимир Илиев;
3/Павлина Георгиева;
На събранието присъстваха и следните родители на ученици от ПМГ-Силистра:
1/ Елка Савова;
Дневен ред: Обсъждане на проекто-бюджет на УН за 2014/2015 г. като докладната
за него бе изпратена на 14.01.2015 г. по ел.поща до членовете на Управителния
съвет и до родители, включени в работна група.
На заседанието бяха приети следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1:

1/ Утвърждава следният проекто-бюджет за 2014/2015 г. на УН към ПМГ ”Св.
Климент Охридски” - гр.Силистра.
ПРИХОДИ:
1/ ЧЛЕНСКИ ВНОС 238 ЧЛЕНОВЕ по 20 лева = 4 760 лева;
2/ КОЛЕДЕН БАЗАР 2014 г. = 400 лева;
3/ ПРОЛЕТЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ = 500 лв.
ОБЩО: 5 660 лв.
РАЗХОДИ:
1/ПОДПОМАГАНЕ НА АБИТУРИЕНТИ 2015 г. 400 лв.;
2/ПОДПОМАГАНЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЯ
В СЪСТЕЗАНИЯ ИЗВЪН НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 2 200 лв.;
3/СЪФИНАНСИРАНЕ
ПО
ПРОЕКТ
„ИКТ
/ИНФОРМАЦИОННИ
И
КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ/ В УЧИЛИЩЕ“
/оборудване на кабинети с интерактивни дъски, мултимедийни проектори,
настолни и преносими компютри, компютърни терминални решения,
специализиран хардуер и софтуер/ 2 100 лв.
4/ ДАРЕНИЕ ЗА ДОМА В с. Малък Преславец, които суми са събирани в
благотворителна акция на Коледния базар 100 лв.
5/ СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УН ЗА ЕДНА ГОДИНА - 240 лв.
6/ БАНКОВИ ТАКСИ - 120 лв.
7/ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - 500 лв.
ОБЩО: 5 660 лв.
За належащи нужди, примерно сумата от 2 200 лева е недостатъчна да се
подпомогнат около 50 ученика, които регулярно участват в състезания, да се
организират кампании за набиране на средства.

РЕШЕНИЕ № 2

В дневния ред на предстоящото общо събрание на УН да се включи точка”
Управителният съвет да взема решения с квалифицирано мнозинство от 2/3 от
присъстващите за начина на разходване на наличните средства.”
Павлина Георгиева уведоми, че в процес на промяна е сайта на ПМГ в частта
за УН, като са предвидени допълнителни прозорци, включващи: „Протоколи”,
„Обяви и покани”, „Обсъждания”, „Входяща кутия за предложения”, в които, в
частта „Протоколи” ще се публикуват всички протоколи от общите събрания
/ОС/,Управителния съвет/ УС /и от Работните групи;
Към настоящия момент в прозореца „Устав” е публикуван протоколът от
общото събрание, проведено на 04.12.2014 г.
След изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.
ПРОТОКОЛЧИК:.П.ГЕОРГИЕВА

