
4 февруари 2015 г 

ПРОТОКОЛ 

№2/4 .02. 2015 

От Събрание на Съвета на настоятелите на Училищно 

настоятелство при СОУ „Н. Вапцаров“- Силистра. 

 

Днес 04 .02. 2015 г. се проведе събрание на Съвета на настоятелите на УН при 

СОУ „Никола Вапцаров“ – Силистра. Присъстваха: Мара Костова Йорданка 

Радева, Ясенна Пецова, Ренета Добрева, Симеонка Илиева и Георги Георгиев. 

Поради заболяване отсъства Йордан Стойчев. 

Дневен ред: 

1. План за разходите на Училищното настоятелство до края на учебната 

2014-2015 г. 

2. Обсъждане на правила и лимит за подпомагане на ученици, за участие в 

състезания и олимпиади извън града. 

3. Взимане на решения за закупуване на монитори за нуждите на начален 

етап. 

По 1 точка от дневния ред 

Членовете на Съвета на настоятелите предложиха План за следните разходи 

по дейности до края на учебната година: 

1. Финансиране на пролетен хепънинг „Аз рисувам моята Силистра“ – 200 лв. 

2. Подпомагане естетизиране на учебната среда ( бои и материали)– 200 лв. 

3. Парични награди на изявени ученици в края на учебната година – 300 лв. 

4. Подпомагане на ученическия съвет с материали и консумативи на стойност  

50 лв. 

5. Подпомагане на ученици, класирани за участие в международни, 

национални и регионални състезания (до 60 лв. на ученик) – 200 лв. 

6. Текущи разходи по пререгистрация и вписване в съда – 100 лв. 

7. Закупуване на 4 телевизора за оборудване на 3 класни стаи – 1 клас и един 

мултимедиен кабинет (прогимназия и гимназиален етап) . 3 200 лв. 

ОБЩО 4 250 ЛВ. 

С 6 гласа „за“, 0 „въздържал се“ и 0 „против“ Събранието прие плана за 

разходите до края на учебната година. 

 



4 февруари 2015 г 

По 2 точка от дневния ред 

Членовете на Съвета на настоятелите предложиха учениците, класирани на 

областни състезания и конкурси, които трябва да пътуват до друго населено 

място за участие в регионален, национален, или международен етап на 

състезанието, конкурса да бъдат подпомагани до 60 лв. , в зависимост от 

разстоянието до дестинацията. 

 

С 6 гласа „за“, 0 „въздържал се“ и 0 „против“ Събранието прие правила и лимит 

за подпомагане на ученици, за участие в състезания и олимпиади извън 

града. 

По 3 точка от дневния ред 

С 6 гласа „за“, 0 „въздържал се“ и 0 „против“ Събранието прие закупуването на 

3 телевизора ( 2400 лв.) за нуждите на начален етап и прие, че телевизор за 

нуждите на мултимедиен кабинет за прогимназиален и гимназиален етап ще 

бъде закупен до края на месец март, след изплащане на дължимия членски 

внос от колективните членове от прогимназиален и гимназиален етап. 

 

 

 

Членове на СН на УН при СОУ „Н. Вапцаров“: 

 

Ясенна Пецова /п/      Йорданка Радева /п/     

Мара Костова /п/   Ренета Добрева /п/     

Симеонка Илиева /п/      Георги Георгиев /п/     


