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П Р О Т О К О Л  № 2  
от 27.04.2018 г.

Дата на провеждане на работното заседание: 27.04.2018 г.
Време на провеждане -12.30 ч.
Място на провеждане на заседанието -  физкултурния салон на ДГ.
На заседанието присъстваха следните членове на Обществения съвет:

• Озден Мурадова - главен експерт в отдел "Образование", община Пловдив.
• Александър Команов -  Председател на ОС
• Стоил Попов - зам. председател на ОС
• Владислава Г еоргиева -технически секретар
• Деница Димитрова - протоколчик

Заседанието бе свикано от г-н Александър Евгениев Команов -  председател на Обществения съвет 
при ДГ „Малкият принц“. Протоколчик бе г-жа Деница Димитрова

Дневен ред:

1. Отчет на директора за изпълнението на първото тримесечие на бюджет 2018 г.
2. Обсъждане на програми за превенция на ранното напускане на детската градина, за 

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

По първа точка от дневния ред:
Г-жа Милушева представи изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2018 г., който бе 
изпратен предварително по мейлите на всички членове на ОС. Тя сподели следното:

• През учебната 2017/2018 г. кандидатствахме и бяхме одобрени за финансиране по проект на 
Община Пловдив за подпомагане на детските градини за проектиране и изграждане на нови 
детски площадки и/или ремонт и сертифициране на съществуващи, за което получихме от 
Община Пловдив средства в размер на 4200 лв. С тези средства и с дофинансиране от 
Училищното настоятество и от бюджета на детската градина изградихме 1 бр. спортна 
площадка за футбол и баскетбол.

• Съвместно с Училищното настоятелство кандидатствахме за финансиране по проект на 
Лидл България, по програмата «Ти и Lidl за по-добър живот» . ДГ “Малкият принц“ 
беше единствената одобрена организация от системата на предучилищното и училищно 
образование в гр. Пловдив с проекта „ Да спортуваме за здраве“. По проекта получихме 
финансиране на стойност 7000 лв., с които изградихме втора спортна площадка за 
активна двигателна дейност на открито за 240 бр. деца.

• Със средства от бюджета на детската градина и дарение в размер на 7000 лв. от 
Строителна компания «Н и М билд», изградихме трета спортна площадка за хокей на 
трева.

• През първото тримесечие реновирахме основно плувния басейн на детската градина и 
прилежащите му помещения - съблекалня, баня, тоалетна и фитнес зала за възрастни със 
средства от делегирания бюджет и дарения.



• Така се получи спортен комплекс «Малкият принц» за упражняване на 7 вида спорт -  футбол, 
баскетбол, тенис на корт, бадминтон, волейбол, хокей на трева и плуване и е трайно решение в 
превенцията против детската заболеваемост и хиподинамия, за физическото и психическо 
здраве на децата, за укрепване съпротивителните сили на организма, повишаване 
функционалните възможности и дееспособност, обогатяване моториката и усъвършенстване 
техниката на изпълнение в променливи условия, както и за изграждане на морално-волеви 
качества, необходими в подготовката им за училище.

По втора точка от дневния ред:

Г-жа Милушева отбеляза, че годишния план на ДГ се изпълнен с множество планирани 
форми за обучение, спорт и развлечения на децата, за активно участие в програми, за които се 
изготвят клипове и публикуват във фейсбук, сайта и ютуб канала на детската градина. Досега 
не са констатирани напускания на деца поради недоволство на родителите от обучението или 
възпитанието на децата. Тя покани Обществения съвет да коментира и изрази становище 
относно създадените в детската градина условия за предоставяне на равни възможности и за 
приобщаване на децата от уязвими групи. Г-жа Деница Димитрова сподели, че създадените в 
градината условия касаят всички деца и не мисли, че е необходимо да се създават някакви 
други специални условия.

Съгласно направените разисквания, Общественият съвет взе следните

Р Е Ш Е Н И Я :

1. Прие финансовия отчет за 1-то тримесечие на финансовата 2017 г.

След изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.


