
ПОКАНА  

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

ПРИ СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГР. КОЗЛОДУЙ 
 

 

 

Председателят на Обществения съвет при СУ “Св. св. Кирил и Методий”,                

гр. Козлодуй на основание чл.18, ал.2, т.1 и чл.20 от Правилника за създаване, 

устройство и дейността на обществените съвети към детските градини и училища 

свиква заседание на 23.03.2017 г. (сряда) от 18,00 часа в зала 315 /ІІІ-ти етаж/ на 

училищната сграда, намираща се на адрес: гр. Козлодуй, обл. Враца, ул. “Тодор 

Каблешков” №1, при следния дневен ред: 

 

1. Обсъждане и приемане на Правилника за създаване, устройство и дейността на 

обществения съвет към СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй; 

2. Избор на зам.-председател на Обществения съвет; 

3. Приемане на график за редовните заседания на Обществения съвет към             

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй; 

4. Обсъждане и изготвяне на становище за разпределение на бюджета за 2017 г. на 

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй; 

5. Обсъждане на план-прием за учебната 2017 /2018 г. 

6. Други 

 

Проектът на Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществения съвет към СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй и Бюджетът за 

2017 г. на  СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй могат да бъдат разгледани на 

адрес: http://www.kim-kozloduy.com или на хартиен носител в кабинета на директора на 

училището от 8 ч. до 17 ч. всеки работен ден от 10.03.2017 г. 

Поканата е изпратена на е-майл адрес на членовете на Обществения съвет, на 

представители на Училищното настоятелство и Училищния парламент. 

Поканата е поставена във фоайето на училището и е публикувана на интеренет 

сайта на училището: http://www.kim-kozloduy.com. 

Членовете на Обществения съвет потвърждават участието си на е-майл адрес: 

v.g.borisova@abv.bg или чрез обаждане на телефон 0876337787 в срок до 3 дни преди 

деня на предстоящото заседание. 

Членовете на Обществения съвет могат да внесат писмено становище по точка 

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

училището, както и да предлагат нови точки от дневния ред непосредствено преди 

неговото гласуване. 

 

 

Валерия Борисова, 

Председател на Обществения съвет  

към СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй 

 


