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ПРОТОКОЛ 

№ 3/12.02.2021 година 
 

           Днес, 12.02.2021 г., се проведе  заседание на Обществения съвет при Основно 

училище „Георги Бенковски“ с. Беломорци 

 

            Присъстваха : 

      1. Йордан Кирилов Ангелов -  родител 

2. Станчо Пламенов Станчев – родител 

3. Стилиян Митков Тодоров – родител 

4. Ангел Михайлов Атанасов – настойник 

5.Христо Ангелов Илиев  – кмет на с. Беломорци, представител на общината 

                 

   Дневен ред: 

1. Приемане на становище за разпределението на бюджета по дейности  за 2021 

година. 

         2.Приемане на становище по училищния план-прием. 
 

Други предложения не бяха направени.  

Дневният ред беше гласуван и приет с 5 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се”. 

По първа точка от дневния ред г-жа Диана Стоянова- директор на училището 

представи разпределението на бюджета по дейности  за 2021 година.  

Нови предложения не бяха направени. 

Така предложеният бюджет беше подложен на гласуване. 

                         С  5 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”. 

 

Общественият съвет РЕШИ: 

 

1.Обществения съвет при Основно училище „Георги Бенковски“ 

с.Беломорци ОДОБРЯВА И СЪГЛАСУВА разпределението на бюджета по 

дейности  за 2021 година на Основно училище „Георги Бенковски“ с.Беломорци. 

 

По втора точка от дневния ред г-жа Диана Стоянова-директор на училището 

представи ПЛАН-ПРИЕМА за учебната 2021/2022 година на Основно училище 

„Георги Бенковски“ с. Беломорци. Като подчерта продължаващите проблеми, свързани 

с масовото напускане на семействата и заминаването им в чужбина с децата си, тя 

посочи, че през учебната 2021/2022  не би могла да се сформира една самостоятелна 

паралелка в първи клас, в най-добрия вариант - една маломерна паралелка. Ако се 

сформира самостоятелна паралелка, в нея да постъпят 16 ученици.  

 В пети клас също не може да се сформира самостоятелна паралелка  тъй като 

учениците  в ІV клас през настоящата година са девет и вероятно ще бъдат в слят клас.  
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Ако се формира една самостоятелна  паралелка в пети клас могат да постъпят още  9  

ученици до пълняемост 18. 

Предложението беше гласувано и прието с  5 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас  

„въздържал се”. 

На основание чл. 269, ал.1, т.8 от ЗПУО общественият съвет РЕШИ: 

              

2.Обществения съвет при Основно училище „Георги Бенковски“ с. Беломорци 

ОДОБРЯВА И СЪГЛАСУВА ПЛАН-ПРИЕМА за учебната 2021/2022 година на ОУ 

„Г.Бенковски“ с. Беломорци. 

В училището да се сформира: 

2.1.Една паралелка от 16 ученици в първи клас. 

2.2.Една паралелка от 18 ученици в пети клас. 

 

 

 

 
 

Председател:           Секретар: 

 Йордан Кирилов Ангелов                                       Станчо Пламенов Станчев 

 

 

               

Членове:  

1.Христо Ангелов Илиев– кмет на с. Беломорци, представител на общината……............. 

 

2.Стилиян Митков Тодоров   - родител ……………………….. 

 

3.Ангел Михайлов Атанасов – настойник…………………….. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


