
М.
СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ПРОТОКОЛ 44 от 16.1 г.

от заседание на Управителния съвет

на Сдружение Училитцно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“

На заседанието присъе-гваха господин Георги Христов, Председател на УС на УН към

163 ОУ и господин Светлин Спасов, Координатор на УС на УН към 163 ОУ.

Дневен ред

1. Изпълнение на решения, взети на ОС на 09.10.2019 г.

Изготвяне на граждански договор на госпожа Н. Трендафилова

Решение за закупуване на климатик за кабинет по Компютърно моделиране

• Решение за закупуване на системи за пречистване на вода

Решение за закупуване на щори за стаите на госпожа Д. Ризова и госптка П. Антонова

2. Приемане/ изключване на

Заседанието започна в 10:20 ч.

По т. 1 бе взето решение за изготвяне на граждански договор на госпожа Невена

Трендафилова, за водене на следобедните занятия на децата от ПК в 163 ОУ. Договорът бе

изготвен за срок от 16.09.2019 г. до 29.05.2020 г., като съгласно решение на ОС от 09.10.2019

г. месечното възнаграждение на госпожа Трендафилова бе определено в размер на 560 лв.

Бяха разгледани различни оферти за закупуване на климатик. Бе взето решение да

бъде закупен 1 бр. климатик за кабинет по Компютърно моделиране в 163 ОУ, в който има

техническа необходимост да се поддържа постоянна температура, по икономически най-

изгодната оферта.

Бе обсъдено финалното предложение на фирма АКВАФОР БЪЛГАРИЯ ООД за

закупуване и монтаж на системи за пречистване на вода, като бе преценено, че то отговаря

напълно на предварително поставенил•е изисквания. Бе взего решение да бъдат закупени 2

бр. системи за пречистване на вода, които да бъда'1' монтирани на и ll етаж в 163 ОУ, като

цената на двете системи е 1978.0() лв., а цената на необходимите за •гях консумативи - 208.59

лв.

Бе взето решение за закупуване на щори за класните сгаи на госпожа Даниела Ризова

(lll „Б” клас) и госпожа Пенка Антонова (11 „Б” клас), като изпълнението на поръчката се

възложи на фирма КЛАУДИ 2011 ЕООД. Цената за закупуване и монтаж на щорите в класната

с-гая на госпожа Ризова е 258 лв., а за с-гаята на госпожа Антонова - 312 лв.

По т. 2 бяха разгледани постъпили заявления за членство в УН от страна на родители:

госпожа Анна Митрева, родител на дете от I „В” клас, господин Панайот Кювлиев, родител на

дете от I „Б“ клас, госпожа Петранка Димитрова, родител на дете от I „Б” клас, госпожа

Зорница Ганева, родител на дете от I „Б” клас. Бе взето решение тези родители да бъдат

приети в УН и електронните им адреси да бъдат добавени в мейл-лис-га на УН.



СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

Край на заседанието: 10:45 ч.

дата: 16.10.2019 г,

ГР. 
СОФИЯ

Георги Христов: ..
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Милена Владиславова: ... .. .

(Настоятел лас)


