ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ “ПМГ”СВ.КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ”, НА КОЕТО ПРИСЪСТВАТ И РОДИТЕЛИ КЪМ ПМГ-СИЛИСТРА
/ РАБОТНА ГРУПА/
Днес, 12 март, 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;
4/ Веска Йорданова;
5/ Боян Цветков;
На събранието присъстваха и следните родители на ученици от ПМГ-Силистра:
1/ Елка Савова;
2/Костадинка Георгиева-бивш счетоводител на УН;
3/Георги Куртев;
4/ Ангелина Мирчева;
Дневен ред: Обсъждане на въпроса за подпомагане на ученици от ПМГ за участия
в състезания извън населеното място.
Думата взе Г-жа Железова, която представи извлечение от банковата сметка
на УН от 01.09.2014 г. до 12.03.2015 г. Тя докладва, че към настоящия момент
крайното салдо по банковата сметка на настоятелството възлиза на 6 562,97 /
шест хиляди петстотин и шестдесет и два лева и деветдесет и седем стотинки/;
Обороти КТ – 20 596,09 лева; обороти ДТ7 14 604,90 лева;
Целеви суми: 400 лева – събрани от ученици и учители в ПМГ-Силистра за
абитуриенти 2015 г; 670 лева – превод от Американската фондация за България
до договор – биология и здравно образование; 1 000 лева – превод от
Американската фондация за България до договор – школи по математика; 100
лева – за децата от „Малък Преславец”; 2 200 лева – за подпомагане на ученици
за участия в състезания извън населеното място; 200 лева – дарение за резервен
фонд; 240 лева за счетоводно обслужване; около 90 лева – ежемесечни такси от
по 10 лева за банково обслужване за периода от месец април,2015 г. до м.12.2015
г.
Думата взе Г-жа Невска, която обяви, че до момента ПМГ-Силистра е изплатило
2050 лева за участие на възпитаниците му в състезания извън гр. Силистра. До
края на месец март, 2015 г. предстои поемане на разход в размер на 315 лева за
участие в математическо състезание и 300 лева – за състезание по английски
език в гр. Бургас. До края на учебната 2015 г. предстоят още състезания, които
ще следва също да се финансират. Представи план-сметка на проект „Школи по
биология за изявени ученици в ПМГ-Силистра” – приложение № 5 и съответно
план-сметка за проект „Школи по математика”
Думата взе Г-н Илиев, който предложи сумата от 2 200 лева по бюджет, плюс
1000 лева или общо сумата от 3 200 лева да се преведат от УН на ПМГ с цел –
подпомагане участието на ученици в състезания извън гр. Силистра.
Предложението беше подложено на гласуване: „ЗА” – 5 гласа от УС и 4
съвещателни гласа от родители и съмишленици – не участващи в Управителния
съвет.

На заседанието бяха приети следните

РЕШЕНИЕ № 1:

1/ 3 200 / три хиляди и двеста/ лева да се преведат от УН на ПМГ-Силистра
с цел подпомагане на ученици от ПМГ за участие в състезания извън населеното
място.
Думата взе Г-жа Невска, която докладва постъпилото писмено предложение
на ученици от 9”а” клас. Същото се изразява в следното: по време на седмицата
на отворените врати на ПМГ-Силистра е предвиден спектакъл, билетите за който
да се разиграят на томбола с два печеливши билета – таблети SAMSUNG GALAXI
TAB като сумата за закупуването им в размер на 240 лева бъде осигурена от
настоятелството.
Предложението беше подложено на гласуване: „ЗА” – 5 гласа от УС и 4
съвещателни гласа от родители и съмишленици – не участващи в Управителния
съвет.
На заседанието бяха приети следните

РЕШЕНИЕ №2:
УН да осигури сумата от 240 лева, предназначена за закупуване на
2 таблета SAMSUNG GALAXI TAB или липса на такива характеристики – таблети

със сходни характеристики, предназначени за предметни награди при
томболата, подлежаща на провеждане с билетите от спектакъла в седмицата на
отворените врати на ПМГ-Силистра.
Думата взе Г-жа Железова, която представи Г-жа Георгиева на
присъстващите като бивша счетоводителка на настоятелството. Последната беше
донесла счетоводни документи на настоятелството като изрази желание да ги
предаде на председателя на УН. Г-жа Железова предложи да се изготви опис,
който се отложи за 17 март, 2015 г. Предложи да се утвърди авансът, взет от Гжа Георгиева в размер общо на 250 лева за счетоводно обслужване 2013 и 2014
г.
Предложението беше подложено на гласуване: „ЗА” – 5 гласа от УС и 4
съвещателни гласа от родители и съмишленици – не участващи в Управителния
съвет.
На заседанието бяха приети следните

РЕШЕНИЕ №3:

Одобрява извършен разход в размер на 250 лева за бившия счетоводител
Костадинка Георгиева за счетоводно обслужване за 2013 и 2014 г.
След изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.
ПРОТОКОЛЧИК:.П.ГЕОРГИЕВА

