
ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА УЧИЛИЩНО 

НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ПМГ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
 

Днес, 08.09. 2015 г. в гр.Силистра , в сградата на ПМГ-Силистра се 

състоя заседание на Управителния съвет  на сдружението, на което 

присъстваха следните членове: 

 1/Анелия Невска; 

 2/Пламен Джамбазов; 

 3/Боян Цвятков; 

 4/Павлина Георгиева-Железова; 

 5/Красимир Илиев; 

  

 

На събранието присъства и  Грета Ялъмова – Контрольор; 

 

Извършена бе преценка, че заседанието се явява редовно и може да 

взема валидни решения. 

Директорът Г-жа Невска запозна УС с висящите процедура по два 

проекта. Единият по лъча „Трансгранично сътрудничество“ и другият, 

касаещ оптимизиране на дейността по училищната библиотека. 

 

На заседанието, след обсъждане и разискване на подадените предложения, 

бяха взети следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 1/ ДА СЕ НАСРОЧИ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО 

НА ПМГ – Силистра ЗА 24.09.2015 Г. ОТ 18.00  часа, на което да се избере 

Управителен съвет. Мандатът на предходния, с изключение този на един 

от членовете, е изтекъл на 08.08.2015 г.До избор на УС настоящият следва 

да изпълнява функциите си. 

 

 2/ Списъкът на членовете на настоятелството да се актуализира чрез 

попълване на списъци на родителите, включени в настоятелството, 

попълвани на първата родителска среща за учебната 2015/2016 г. 

 3/ Членският внос от 20 лева да се заплаща на две вноски-първата в 

размер на 10 лева, да е дължима на първата родителска среща, но не по-

късно от 24.09.2015 г., а втората – на първата родителска среща, проведена 

през втория срок на учебната 2015/2016 г.; 

 4/ 20 % от събраната сума от членския внос да се задържа от 

съответния клас и да се използва за цели по преценка на класа. 

Родителският актив, ведно с класният ръководител на всеки съответен 



клас, да подават отчет до настоятелството за начина на изразходване на 

сумата. 

 5/ Настоятелството да подпомогне финансово трите дванадесети 

класа през учебната 2015/2016 г., които ще осъществят ритуала по 

приемане на трите нови випуска от пети и осми класове, чрез изплащане на 

сума от по 50/петдесет/ лева за всеки клас за кампания „посрещане“. 

 6/Да се изплати сумата от 150 лева на Дом за деца с.Малък 

Преславец като дарение, каквато кампания Настоятелството провежда от 

години. 

 7/ Да се подготви проекто-бюджет за учебната 2015/2016 г., който да 

се гласува от Общото събрание на настоятелството за 24.09.2015 г. 

Изпълнител – П.Георгиева. 

 8/Да се апелира към класните ръководители за избор на родителски 

актив на първата родителска среща от поне двама родители, които да 

попълнят данни за ел.поща и тези данни да се подадат по ел.поща в срок не 

по-късно от 3 дни след проведената родителска среща. Цел – подаване на 

предварителна информация за проекто-бюджета персонално на избраните 

делегати.Способи за постигане на целта - изпратено писмо по ел.поща от 

председателя на настоятелството до класните ръководители и обръщане и 

предаване на молбата от Директора на ПМГ на класните ръководители. 

Счита се, че родителите, включени в родителския актив, съставляват 

делегати на общите събрания на настоятелството. Ако някой от делегатите 

е възпрепятстван да се яви на конкретно общо събрание, същият следва да 

упълномощи друг родител за съответно участие. 

 

 

     Протоколчик: П.Георгиева-Железова 


