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П Р О Т О К О Л  №1  
от 19.12.2016 г.

Дата на провеждане на работното заседание: 19.12.2016 г.
Време на провеждане - 17.30 ч.
Място на провеждане на заседанието -  във физкултурния сапон на ДГ.
На заседанието присъстваха всички членове на Обществения съвет:

1. Деница Асенова Димитрова
2. Александър Евгениев Команов
3. Стоил Атанасов Попов
4. Владислава Петрова Георгиева
5. Озден Мурадова - главен експерт в отдел "Образование", община Пловдив.

Заседанието бе свикано от г-жа Ирена Милушева -директор на ДГ «Малкият принц» и се 
проведе при следния

Дневен ред:

1. Добавяне на нови точки към предложения дневен ред и неговото гласуване.
2. Избор на Протоколчик на Обществения съвет, предложения, гласуване
3. Избор на Председател на Обществения съвет, предложения, гласуване.
4. Избор на на Зам.-председател на Обществения съвет, предложения, гласуване.
5. Избор на Технически секретар на Обществения съвет, предложения, гласуване.
6. Проекто-план за заседанията на Обществения съвет през календарната 2017 година.
7. Запознаване членовете на Обществения съвет със стратегията на детската градина, 

учебния план и основните политики и акценти в дейността й през учебната 2016/2017 г.

По първа точка от дневния ред:
Г-жа Милушева бе ръководител на първото работно заседание на избраните членове в 

Обществения съвет при ДГ „Малкият принц“. Дневният ред бе приет единодушно и нямаше 
допълнения към него.

По втора точка от дневния ред:
Преди пристъпване към гласуване на позициите в ОС, присъстващите единодушно се 

съгласиха, че подложен на гласуване член няма да гласува собствената си номинация, но следва 
да потвърди, че я приема преди пристъпване към гласуване. Г-жа Милушева обяви процедура 
за избор на протоколчик. Г-н Стоил Попов предложи г-жа Деница Димитрова с мотив, че има 
опит, а г-жа Милушева предложи г-н Александър Команов предвид факта, че следва право и би 
се справил отлично с тези задължения. Г-жа Димитрова се съгласи с номинацията, а г-н 
Команов отклони. След проведено гласуване за протоколчик единодушно бе избрана г-жа 
Деница Димитрова с 4 гласа „за“.

По трета точка от дневния ред:
Г-жа Владислава Георгиева предложи за председател г-н Александър Команов и се 

мотивира с това, че той е многократен шампион по карате (вкл. двукратен световен), има 
лидерски качества, млад, амбициозен, има 2 деца в детската градина и с перспектива за прием 
на трето. Г-н Команов прие да изпълнява длъжността и е мотивиран да помага на детската 
градина и на децата. Предложението беше единодушно прието с 4 гласа „за“.
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По четвърта точка от дневния ред:
За зам.-председател г-жа Милушева предложи г-н Стоил Попов с мотив, че той е много 

активен в подпомагане обучението и възпитанието на децата по отношение създаване на 
здравни навици у тях. Има качества и идеи, с които да подпомага председателя. Г-н Попов прие 
да изпълнява длъжността. Предложението беше прието единодушно с 4 гласа „за“.

По пета точка от дневния ред:
За Технически секретар и организатор в ОС г-жа Милушева предложи г-жа Владислава 

Георгиева, като човек с опит в работата с човешки ресурси, предприемчива и енергична, 
притежаваща отлични организационни качества. Г-жа Георгиева прие номинацията. 
Предложението беше прието единодушно с 4 гласа „за“.

По шеста точка от дневния ред:
След проведени разговори и обсъждани предложения от всички членове на Обществения 

съвет, беше приет единодушно следния план и съдържание на заседанията на ОС през 
календарната 2017 г:

1-во заседание: 31.01.2017 г.
■ Отчет на директора за изпълнението на четвъртото тримесечие по бюджет 2016 г. и 

становище на Обществения съвет за отчета и разпределението на бюджет 2017 г. по 
дейности и за размера на капиталовите разходи; Към проекта на бюджета директорът на 
ДГ ще приложи обяснителна записка с информация за:

■ очакваните приходи и разходи по видове;
■ параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал - численост, 

размер на възнагражденията, другите плащания за персонала, осигурителни вноски;
■ списък на капиталовите разходи;
■ разпределение на бюджета по дейности;
■ основните ограничения при формирането на бюджета;
■ размера на целевите средства по видове;
■ размера на установеното към края на предходната година превишение на 

постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина;
■ съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 
плащанията по бюджета на детската градина /т.е. за преходния остатък/.

2-ро заседание: 25.04.2017 г.
■ Отчет на директора за изпълнението на първото тримесечие на бюджет 2017 г.
■ Обсъждане на програми за превенция на ранното напускане на училище и за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи.

3-то заседание: 07.06.2017 г.
■ Предлагане на политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз 

основа на резултатите от самооценката на детската градина и инспектирането й.
■ Създаване и приемане на етичен кодекс.

4-то заседание: 12.09.2017 г.
■ Отчет за дейността на Общественият съвет за учебната 2016/2017 г.
■ Отчет на директора за изпълнението на стратегията през уч.2016/2017 г.
■ Одобряване на стратегията за развитие на детската градина за уч. 2017/2018 г.;
■ Съгласуване на Годишния учебен план за уч.2017/2018 г.;

До 31.07.2017 г.
■ Отчет на директора за изпълнението на второто тримесечие на бюджет 2017 г.
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До 30.11.2017 г.
■ Отчет на директора за изпълнението на третото тримесечие на бюджет 2017 г.

По седма точка от дневния ред:
Г-жа Милушева запозна присъстващите със Стратегията на детската градина, Годишния 

учебен план и основните политики и акценти в дейността й през уч.2016/2017 г. Същите са 
предоставени на членовете и резервните членове на ОС в електронен вид.

Г-н Стоил Попов предложи децата да престояват повече време на открито. Директорът 
запозна Обществения съвет с дневния режим през учебното време и натовареността на децата 
по възрастови групи. Тя сподели, че много деца са записани на допълнителни педагогически 
дейности и това ограбва времето им, тъй като те се провеждат след задължителните 
педагогически ситуации по групи и след подкрепителната закуска. Същият предложи детската 
градина да организира повече форми за съвместна дейност между детската градина и 
семейството. Г-жа Деница Димитрова сподели такъв положителен опит с втора група от 
минали учебни години.

Общественият съвет взе следните 

РЕШЕНИЯ:

■ За протоколчик на ОС бе избрана с 4 гласа „за“ г-жа Деница Асенова Димитрова.
■ За председател на ОС бе избран г-н Александър Евгениев Команов с 4 гласа „за“.
■ За зам.-председател на ОС бе избран с 4 гласа „за“ г-н Стоил Атанасов Попов.
■ За техн. секретар и организатор бе избрана г-жа Владислава Петрова Георгиева с 4 

гласа „за“.
■ Общественият съвет прие единодушно плана за заседанията му през 2017 г.
■ Общественият съвет прие стратегията на детската градина, учебния план и основните 

политики и акценти в дейността й през уч.2016/2017 г.
■ Общественият съвет предлага да се организират повече форми за съвместна дейност 

между детската градина и семейството поради положителен опит от подобни 
нициативи в предишни години.


