ОСНОВНО УЧИ.ИШи "ОП И ПАИСШТГНАД ВАРИ \
град Варна ул. п Кошииа" №1 тел.052-74-16-42

шж.М/.ЖЙ:'??ПРОТОКОЛ
№5
От заседание на Обществен съвет към ОУ"Отец Паисий"- Варна,
създаден със заповед №РД-07-367/10.03,2017г.. на директора на
училището.
Днес 18.04.2019г. в 14,00ч в сган N<>205 в оградата нн \ -ш пч/кдо , проведе заседание на Оищеснзен съьег към 0>"4)icu ! Ьис ит» п> i « i Vipr:»
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На заседанието присъстваха, както следва:
С право на глас:
Светлана Христова — представител на финансиращия орган
Емилия Събинова Алдинова - председател на Обществен съвет
Гинка Пор да нова Желязкова - член на Обществен съвет
Емилия Борисова Тодорова - член на Обществен съвет
Юлия Ахмед Ариф - член на Обществен съвет
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Без право на глас:
Силвия. Григорова ~ Директор на ОУ"Отец Паисий"Варна
Искра Неделчева - Зам. директор на ОУ"Отец Паисий^Варна
Мариета Каменова -Гл. учител на ОУ"Отец Паисий"Варна
Стоянка Цонева - председател на МО на класните ръководители
•

%

Дневен jWii:
. 11риемане на Бюджета за календарната 2019 година.
; 2. Информация за изпълнението на делегирания бюджет на
ОУ"( )ТчМ1 Паисий" град Варна за първото тримесечие на
2019година.
3. Разни.
За така предложения дневен ред присъстващите членове
гласуваха единодушно с
След запознаване на присъстващите с приложените документи,
свързани с дневния ред се пристъпи към обсъждане:

Г :> тЛ от дневния ред присъстващите се запознаха с Плана за
разпределение по дейности и размера на капиталовите разходи в бюджета
за календарната 2019г. , като се обърна внимание , че са планувани
средства за подобряване на материално-техническата база в класните стаи
и изграждане на аварийно осветление на II етаж на сградата.
По т.2 от дневния ред, ОС приема отчета за изпълнението на делегирания
бюджет на ОУ^Отец Паисий" Варна за първото тримесечие на
календарната 2019 година.
По т.2 от дневния ред нямаше постъпили въпроси.
След приключване на разискванията, Председателя призова
членовете да пристъпят към гласуване,
С 5 гласа „за" Обществения съвет към ОУ"Отец Паисий" прие
следното
РЕШЕНИЕ
1. Съгласува Плсчк; за ралпрспелеиие по дейности и размера на
капиталовите разходи в бюдлх п м крлснлярнат^ 201 с>г
2. Приема отчета за изиьпнениею на деле! прания бюджег на ОУОтец
Паисий" Варна за парното тримесечие на календарната Г01с> година.

Протоколчик
/Радостина Иванова/
Председател
/Емилия Алдинова/

ОСНОВНО УЧИЛИ ЩЕ/ЧУГЕЦ ПАИСИЙПГРАД ВАРНА
град Варна ул."Козница" №1 тел.052-74-16-42

С Т А Н О В И Щ Е

на Обществен съвет
към ОУ"Отец Паисий"- Варна, създаден със заповед №РД-07367/1(1.03.2017г. на директора на училището.

Днес 18.04.2019г. в 14,00ч. в стая №207 в сградата на училището се
проведе заседание
на Обществен съвет към: ОУ"Отец Паисий" град Варна,
«
1. Членовете на Обществен съвет към ОУ"Отец Паисий"- Варна,
единодушно и *ра 1явл I о доброи н о о СИ за Плана за. разпределение на
средствата по дейност н в б ю д ж е т
календарната 2019 година
2. Приемат отчета за изпълнението на делегирания бюджет на
ОУ"Отец Паисий" Варна за първото тримесечие на календарната 2019
година.

Председател!
/Емилия Алдинов

