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 __________________________________________________________________________________ 

 

П   Р  О  Т  О  К  О  Л 

   № 02/ 28.10.2022 г. 

 

  Днес 28.10.2022 г., съгласно ЗПУО, Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 

01.08.2016 г. гл.14, чл. 266, ал.4 се проведе онлайн заседание на Обществения съвет на НУ 

"П. Р. Славейков" - Пловдив. Присъстваха: Анета Кацарска, представител на Община 

Пловдив, членовете на Обществения съвет – Тодор Малинов- родител, Ваня Дончева – 

родител, Елеонора Даскалова – родител, Росица Добранова - родител, Димка Врачева – 

директор на училището и Елена Сарафова – протоколчик. Онлайн събранието протече при 

следния 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

 

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за III тримесечие - 01.07.2022 г. - 

30.09.2022 г. 

 

2. Честване на Патронния празник на НУ „П. Р. Славейков“ – гр. Пловдив 

 

 

1. По първа точка от дневния ред г-жа Врачева запозна присъстващите с отчета за 

касовото изпълнение на бюджета на НУ „П. Р. Славейков“ - гр. Пловдив за II тримесечие 

от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г. Тя сподели, че извършените разходи през това тримесечие 

са предимно за заплати и текущи сметки и услуги – ток, вода, телефон, СОТ и охрана. 

Освен тези са направени разходи за закупуване на материали за групите по Занимания по 

интереси, действащи, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Извършен е и 

частичен ремонт на покрива, който ще предотврати, течовете на втория етаж, получаващи 

се при продължителни валежи. Подменена е и изцяло канализацията на физкултурния 

салон, като е поставена нова тръба и е изградена седяща тоалетна чиния.  

Гласували: 5 - за 5, 

против няма,  

въздържали се няма. 

Събранието реши: 

Приема представения отчет за касовото изпълнение на бюджета на НУ „П. Р. Славейков“ - гр. 

Пловдив за II тримесечие от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г. 

 

 

2.  По втора точка от дневния ред г-жа Врачева сподели, че на 17.11.2022 г. предстои 

честване на патронния празник на училището. Тържеството ще бъде отбелязано в залата на 

ДНА-Пловдив, където учениците ще гледат детския мюзикъл на  музикално-драматичен 

театър „Константин Кисимов” – гр. Велико Търново - „Патиланци“. По традиция преди 

представлението, в рамките на 30 минути  ученици от нашието училище ще представят 

музикално – артистична програма.  

Гласували: 5 - за 5, 
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против няма,  

въздържали се няма. 

Събранието реши: 

Приема тържеството за патронния празник на НУ „П. Р. Славейков“ – гр- Пловдив да се 

проведе в залата на ДНА – Пловдив. 

             

 

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито. 

 

 

ЕЛ. САРАФОВА 

Протоколчик                

  

ТОДОР МАЛИНОВ 

Председател 


