
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

КЪМ ППМГ „НАНЧО ПОПОВИЧ“ – ГР. ШУМЕН 

 

ДО ДИРЕКТОРА НА  

ППМГ „НАНЧО ПОПОВИЧ“ – ГР. ШУМЕН 
 

 

ПОКАНА 

 
Съгласно чл.19, ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети към детските градини и училищата (ПСУДОСДГУ) при необходимост директорът може да 

отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му. Отправено е искане от 

Директора на ППМГ „ Нанчо Попович”- гр. Шумен във връзка със задължението на Обществения 

съвет по чл.269, ал.1 т.4 , т.5  от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) и чл.16, 

ал.1 т.4, т.5 и ал.4 от ПСУДОСДГУ за даване на становище по проекта на бюджета на училището, 

поради което: 

Свиквам на 15.03.2018г. от 18,00ч. заседание на Обществения съвет към ППМГ „Нанчо 

Попович” гр. Шумен в сградата на училището, при следния дневен ред: 

1. Представяне на отчет по изпълнението на бюджета на училището за 2017г. 

2. Представяне на проект на бюджет на ППМГ „Нанчо Попович”- гр. Шумен за 2018г.  

3. Съгласуване предложение на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището 

4. Разни 

 

Отправям покана за присъствие с право на съвещателен глас на поне трима 

представители на ученическото самоуправление.  

Моля, Директора на ППМГ да организира информирането на представители на 

ученическото самоуправление. 

 Членовете на обществения съвет следва да  потвърдят пред председателя участието си 

в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание.  

Всеки член на обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от 

дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището.  

Настоящата покана е изпратена по електронните адреси на членовете на обществения 

съвет. 

Материалите по дневния следва да бъдат предоставени от директора на училището 

Съгл. чл.20, ал.2 от ПСУДОСДГУ Поканата се поставя на мястото за обявление в 

сградата на детската градина или училището и/или на интернет страницата на съответната 

институция най-малко 10 дни преди деня на заседанието. 

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред в 

канцеларията на ППМГ „Нанчо Попович” гр. Шумен. 

 

с уважение, 

 

ДИЯНА СТЕФАНОВА 

Председател на Обществения съвет  

към ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен 


