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ПРОТОКОЛ  № 1 / 05.10.2017 г.  

На заседание на Обществен съвет към ДГ „Пчелица” 

 

 

Днес 05.10.2017 г. се проведе заседание на Обществения съвет при ДГ „Пчелица” при 

следния дневен ред: 

1. Частично попълване на ОС с резервни членове. 

2. Одобряване промените в Стратегията за развитие на ДГ „Пчелица” 

3. Представяне на тримесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета на ДГ 

"Пчелица" към 30.09.2017 г. 

4. Други. 

5. Решения. 

 

На заседанието присъстваха 7 души,  от които 4 души от основния състав на ОС и 3 

души, предложени от родителските събрания по групи за резервни представители в ОС, 

а именно: 

1. Евдокия Ненова – председател на ОС 

2. Анатоли Любенов – член на ОС 

3. Мариана Петрова – член на ОС 

4. Емилия Михова – резервен  представител на Община Търговище 

5. Азиме Реджеб – представител на родителите от гр. Звездички 

6. Деница Стилиянова – представител на родителите от детска ясла 

7. Рада Григорова – представител на родителите от гр. Слънчо 

 

От заседанието отсъстваха Цветелина Ганева и Анета Ралева по уважителни причини. 

На заседанието има кворум и то може да се проведе. 

 

По т. 1 от дневния ред директорът на ДГ г-жа Милка Николова запозна 

участниците в заседанието за реда на приемане на резервните членове на обществения 

съвет, с техните права и задължения. Родителите бяха поканени да се представят на 

кратко и  да впишат присъствието си в присъствения списък .   

  

След изясняване на процедурата, бе пристъпено към определяне поредността на 

заместване на резервните членове. 

Г-жа Ненова предложи гласуването да се осъществи в следната 

последователност: 

1. Азиме Реджеб  

2. Деница Стилиянова  

3. Рада Григорова  

4. Анета Ралева 



Последва гласуване, което определи поредността на заместване на резервните членове, 

а именно: 

1. Азиме Реджеб – 4 гласа 

2. Деница Стилиянова  - 3 гласа 

3. Рада Григорова  - 2 гласа  

4. Анета Ралева – 1 глас 

 

Резервни членове попълниха декларация за липсата на обстоятелства по чл.5, 

ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата. 

По т. 2 от дневния ред г-жа Николова представи  промените в Стратегията за 

дейността на ДГ – създаване на условия да преминаване към авторски тип ДГ и 

създаване на организация на педагогическото взаимодействие, чрез  внедряване на 

система от допълнителни педагогически дейности от авторски тип за стимулиране на 

образователния потенциал на всяко дете и използване на личния опит за овладяване на 

образователното съдържание. След представянето на промените, г-жа Ненова предложи 

същите да бъдат гласувани от ОС. Общественият съвет с единодушно гласуване одобри 

направените промени в Стратегията на ДГ и изрази своето задоволство от стъпката, 

която предприема детската градина за по-доброто развитие на децата. 

По т.3 от дневния ред г-жа  Николова запозна присъстващите с отчета на 

касовото изпълнение на бюджета на детската градина към 30.09.2017 г. 

Г-жа Михова изказа своето задоволство от средствата, с които разполага ДГ към 

отчетния период. 

По т. 4 – други от дневния ред г-н Любенов предложи членовете на ОС да 

съдействат на директора за намиране на фирма, която да извърши подмяна на 

дограмата  на входната врата на яслената група, като водещи критерии да бъдат 

качеството и цената. Г-жа Григорова изрази готовност за съдействие. Членовете 

единодушно подкрепиха предложението на г-н Любенов и определиха срок в рамките 

на 1 м. да преставят пред ОС и директора оферти. 

   

С изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

Решения: 

1.      ОС определя  поредността на заместване на резервните членове при отсъствие на 

основен член да бъде както следва: 

1. Азиме Реджеб  

2. Деница Стилиянова   

3. Рада Григорова   

4. Анета Ралева  

2.      ОС съгласува промените в Стратегията за развитие на ДГ. 

3.      ОС ще съдейства на директора при намирането на фирма за подмяна на дограмата 

на входа на яслената група.  

 

    

Председател: Евдокия Ненова     ……………… 

(име, фамилия и подпис) 

   

  

Изготвил протокола: Ирина Дочева    ……………… 

(име, фамилия и подпис) 


