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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 1 

 

Днес, 10 януари 2018г. /сряда/,  от 18.30 ч. се проведе заседание на 

ОС на 119.СУ „Академик Михаил Арнаудов“ . 

Присъстваха: Валентина Стоева – председател ОС и членове: Янко 

Бахчеванов, Весела Политова, Георги Тошев, Полина Арнаудова, Диана 

Харалампиева Николова.  

Отсъстваха госпожа Евелина Стоянова – СО – Район „Изгрев“, 

Ивайло Георгиев,  Никол Николаева Момчилова и Николай Петров Чернев 

по уважителни причини. 

В работата на ОС взе участие господин Диян Стаматов - директор на 

119.СУ. 

 Заседанието премина при следния : 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

 

1. Съгласуване предложението на директора за разпределение на 

средствата от установеното към края на 2017 година превишение на 

постъпленията над плащанията по бюджета на 119.СУ; 

2. Запознаване с проявите на благотворителната инициатива за Коледа 

2017 в 119.СУ; 

3. Организационни въпроси. 

 

По първа точка от дневния ред господин Стаматов представи на  

членовете на ОС справка за преходния остатък на бюджетни средства към 

31.12.2017 г., изготвена от главния счетоводител на 119.СУ госпожа Валя 

Захариева.  

Той уточни, че по дейност Ресурсно подпомагане остатъкът е 2736 

лв., а по дейност  Делегиран бюджет остатъкът е 24295 лв. и общият 

преходен остатък е 27016 лв. 

Предложи от общата сума 27016лв., 13000лв. да бъдат за заплати на 

персонала и 14016лв. да бъдат за подобряване на материалната база на 

училището. 



След направените дискусии ОС взе следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Единодушно подкрепя предложението на директора за 

разпределение на средствата от установеното към края на 2017 година 

превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на 119.СУ, 

както следва: 13000лв. да бъдат за заплати на персонала и 14016лв.. да 

бъдат за подобряване на материалната база на училището. 

 

 

 По втора точка от дневния ред господин Стаматов запозна 

членовете на ОС с проявите на благотворителната инициатива за 

Коледа 2017 в 119.СУ.  

Обърна внимание на коледния базар, коледния концерт и на търга на 

картини, нарисувани от четвъртокласници, средствата от които са за 

онкоболни деца от ИСУЛ. 

 Събраната сума от базара и концерта е 4264,78лв. На ученици 

социално-слаби и болни са раздадени 2100,00лв. За книги остават 

2164,78лв. 

След направените дискусии ОС взе следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Единодушно подкрепя предложението за разпределение на 

благотворителните средства, както следва: от общата сума 4264,78лв. На 

ученици социално-слаби и болни са раздадени 2100,00лв. За книги остават 

2164,78лв. 

 

 

По трета точка от дневния ред беше обсъдена следната тема: 

 

1. Електронните карти на учениците- господин Стаматов запозна 

членовете на ОС с електронните карти и това, че един закупен 

онлайн обяд за децата от 119.СУ  допринася за един училищен 

обяд за дете в Руанда. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Председател  ОС: В. Стоева………………….................. 

 

 

                Членове     ОС:    Я. Бахчеванов........................................ 

      

В. Политова........................................... 

 

 Г. Тошев................................................ 

 

П. Арнаудова……………………........ 

 

Д. Николова…………………............... 

 

                                               
 


