
Вх.№. 237/ 25.02.2021г.     

Протокол № 3 
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  КЪМ НУ „ТОДОР ГЕНЧЕВ ВЛАЙКОВ” – ГР. ПИРДОП 

Днес, 22.02.2021г., в НУ „Т.Г.Влайков” се проведе редовно заседание  на обществения 

съвет към училището. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет на  бюджета на НУ „Т.Г. Влайков“ за четвъртото  тримесечие на 2020г. 

 

2. Разглеждане и обсъждане на бюджета за 2021 година 

 

3.  Училищен  план-прием за учебната 2021/2022 учебна година - I-ви клас 

 

По т. 1 от дневния ред директорът на училището г-жа Евдокия Богданова направи 

отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2020г. Предложи 

разпределението на средствата от установеното към 31.12.2020г.  превишение на 

постъпленията над плащанията по бюджета в НУ»Т. Г. Влайков»  да бъдат използвани 

за ремонт на физкултурния салон и обогатяване на материално техническата база в 

училище. Предложението бе прието единодушно от присъстващите членове.  

По т.2 от дневния ред ОС разгледа и обсъди бюджета на институцията за 2021г. По 

представения бюджет не бяха направени забележки. 

По т.3  Директорът на училището на база официална информация за броя на 

подлежащите ученици - 74 ( седемдесет и четири) от територията на Община Пирдоп. 

Г-жа Богданова разясни, че от списъка ще отпаднат  6 (шест) деца, които за  2020/ 2021 

учебна година са записани като шестгодишни в НУ“Т.Г. Влайков“. Съгласно  ДОС за 

финансирането,  при 68 деца  приемът  на ученици в І-ви клас за учебната 2021/2022 

година може да се осъществи в   3 паралелки, до 22 ученици, дневна форма на 

обучение, целодневна организация на учебния ден. 

Решения:  
 

1. Подкрепя предложението  НУ „Тодор  Г. Влайков“ средствата от установения 

преходен остатък на бюджета към 31.12.2020г. в НУ»Т. Г. Влайков»  да бъдат 

използвани за ремонт на физкултурния салон и обогатяване на материално 

техническата база в училище. 

2. Обществения съвет при НУ“Тодор Г. Влайков“ град Пирдоп дава положително 

становище по план-приема на ученици в първи клас през учебната 2021-2022 година. 

След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

ПРОТОКОЛЧИК : ......................                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

              

                 /Нели Николова/                                                                  /Николай Масларски 

 


