
 
 
Изх. № ОС-01-155/10.01.2019 г. 

 

ДО 

      Г-ЖА ЕЛЕНА ПОПОВА 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

      КЪМ ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“, ГР. ПЛОВДИВ 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

 

На основание чл. 19, ал. 3 от Правилника за създаването, устройството и дейността 

на обществените съвети към детските градини и училища /наричан по-долу накратко 

Правилника/  и в изпълнение § 3, т. 1 от ПМС № 289/12.12.2018 г. изменящо  чл. 13, ал. 

7 от ПМС № 219  от 2017 г. за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, а именно: 

„(7) Педагогическият съвет взема решение за вида на предлаганата закуска – 

основна закуска или подкрепителна закуска (подкрепително хранене), след проучване 

мнението на родители и при отчитане на мнението на обществения съвет.“ 

 

Необходимо е да отчета мнението на членовете на Обществения съвет. 

Моля, в качеството си на Председател, да информирате и вземете мнението на 

останалите членове, което да обобщите и  в най-кратък срок ми го предоставите 

писмено за регистрация в деловодството на ОУ „Димитър Талев“. 

 

Госпожо председател, моля да свикате заседание на обществения съвет за края на м. 

чнуари, като отправите покана до членовете на съвета и регламентирате часа, във 

връзка с: 

 

1. Съгласуване на предложението на директора за разпределението на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището за 2018 г. 



2. Обсъждане на мнението на ОС за избор на закуска за 2019/2020 в изпълнение на § 3, 

т. 1, ал. 7 от ПМС 289/12.12.2018 

3. Отчет на средствата разходвани за изпълнение на дейностите по проект за 

физическо възпитание и спорт за 2018 г., съгласно чл. 5 от ПМС 129/11.07.2000, изм. 

и доп. бр. 62 от 27.07.2018, в сила от 01.01.2019 г. 

4. Представяне на становище на отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г. 

Вземане на решение на ОС, относно участие на учениците, които ще бъдат приети в I 

клас през учебната 2019/2020 година в проект „Иновативни училища 

 

С уважение, 

 

ИРИНА ЧОЛАКОВА 

Директор на ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив 

 

 


