
 

119.Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ 

София, улица „Латинка“, № 11 

 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 1 

 

Днес, 17 февруари 2021 г. /сряда/,  от 18.30 ч., в платформата „Гугъл“ 

се проведе дистанционно заседание на Обществения съвет на 119.СУ 

„Академик Михаил Арнаудов“ . 

Присъстваха: Валентина Стоева – председател ОС и членове: Весела 

Стефанова Политова, Петър Станимиров Пеевски, Гергана Валентинова 

Партенова, Милена Владимирова Гергова, Боряна Пламенова Фауал, Веска 

Андреева Василева, Мая Емилова Янчева.  

Отсъстваха: Янко Атанасов Бахчеванов, Алекс Валентинов Стайков, 

Ивона Миленова Илиева и Николай Петров Чернев по уважителни 

причини. 

В работата на ОС взе участие Диян Стаматов - директор на 119.СУ. 

Заседанието премина при следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

 

1. Представяне на бюджета на 119. СУ за 2021 г. 

2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на 

средствата от установеното превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на 119.СУ «Акад. М. Арнаудов»; 

3. Становище на Обществения съвет по план - прием 2020-2021 г.; 

4. Организационни въпроси. 

 

По първа точка от дневния ред господин Д. Стаматов представи 

пред членовете на Обществения съвет бюджета на 119.Средно училище 

„Академик Михаил Арнаудов“ за 2021 година. 

 

След направените дискусии Обществения съвет взе следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 



1. Общественият  съвет  на  119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“  

дава  положително  становище  по училищния бюджет за 2021 

година. 

 

 По втора точка от дневния ред  господин Д. Стаматов представи 

пред членовете на Обществения съвет отчет по бюджета на 119.СУ 

„Академик Михаил Арнаудов“ и справка за преходния остатък на 

бюджетни средства към 31.12.2020 г., изготвени от главния счетоводител -  

госпожа Валя Захариева.  

Той уточни, че по дейност Делегиран бюджет преходният остатък е 

120547,00 лв. и предложи средствата да бъдат използвани по следния 

начин: 60000,00 лв. – за заплати на персонала и 60547,00 лв. – за ремонтни 

дейности, подобряване на материално-техническата база и закупуване на 

технически средства. 

След направените дискусии Обществения съвет взе следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Единодушно подкрепя предложението на директора за 

разпределение на средствата от установеното към 31.12.2020 година 

превишение на постъпленията над плащанията на бюджетни средства в 

119.СУ„Академик Михаил Арнаудов“ в дейност „Делегиран бюджет“ - 

120547,00 лв. да бъдат използвани по следния начин: 60000,00 лв. – за 

заплати на персонала и 60547,00 лв. – за ремонтни дейности, подобряване 

на материално-техническата база и закупуване на технически средства. 

 

 По трета точка от дневния ред присъстващите се запознаха с план-

прием 2021/2022 г.  

След направените дискусии Обществения съвет взе следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Общественият  съвет  на  119. СУ „Академик Михаил 

Арнаудов“  дава  положително  становище  по училищния план-

прием за 2021/2022 г. Поради изчерпване на дневния ред заседанието 

бе закрито. 

 

 

 

Председател ОС:       Протоколчик: 

/В. Стоева/       /П. Димитрова/ 


