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П Р О Т О К О Л  №3  
от 14.06.2019 г.

Дата на провеждане на работното заседание: 14.06.2019 г.
Начален час -  12.00 ч.
Място на провеждане -  Детска градина „Малкият принц“
Заседанието се състоя по покана на г-н Александър Команов във връзка с 

адресирано до него писмо № 193Д-768/ 04.06.2019 г. от г-н Стефан Стоянов, заместник- 
кмет „ОБРЕПМС“ на Община Пловдив.

На заседанието присъстваха следните членове на Обществения съвет:
1. г-н Александър Команов -  председател
2. г-жа Озден Мурадова -  член, главен експерт в отдел "Образование", община Пловдив
3. г-жа Красимира Стоева -  заместник-председател
4. г-жа Деница Димитрова -  член

Заседанието се проведе при следния

Дневен ред:

1. Запознаване на членовете на ОС с писмото на г-н Стоянов и приложените към него 
„Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на общинска 
детска градина и център за подкрепа на личностното развитие в град Пловдив“.
2. Избор на представител на Обществения съвет, който да бъде член на комисията по 
провеждане на предстоящия конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на ДГ 
„Малкият принц“.

По първа точка от дневния ред:
Членовете на обществения съвет се запознаха със съдържанието на писмото на г-н 
Стоянов и приложените към него „Правила за провеждане на конкурс за заемане на 
длъжността „Директор“ на общинска детска градина и център за подкрепа на 
личностното развитие в град Пловдив“. В писмото се посочва, че във връзка с обявения 
конкурс за заемане на длъжността „Дцректор“ на ДГ „Малкият принц“ е необходимо в 
срок до 20.06.2019 г. ОС към детското заведение да избере на заседание свой 
представител, който да участва в комисията по провеждане на предстоящия конкурс, 
като за избора си ОС информира отдел „Образование“ към Община Пловдив по реда на 
Раздел VI, т. 4 от горецитираните правила.

По втора точка от дневния ред:
След като присъстващите се запознаха подробно със съдържанието на Правилата, г-жа 
Деница Димитрова предложи своята кандидатура, като изтъкна, че 13-годишният й 
опит като мениджър на държавна бюджетна организация, й дава увереност, че би била 
ефективен оценяващ в комисия по подбор на „Директор“ на детска градина. 
Предложението й се прие единодушно от четиримата присъстващи членове на 
Обществения съвет.
Г-жа Димитрова изказа притеснението си, че в писмото не е упомената дата или 

‘ период, в който ще бъде проведен конкурсът, поради което е трудно да гарантира



присъствието си. Предвид това и по предложение на г-жа Красимира Стоева се гласува 
резервен представител на ОС, който при нужда да замести г-жа Димитрова в комисията 
при обявяване на дата / период за конкурса от страна на Община Пловдив. Г-н Команов 
изказа невъзможност да присъства в летния период, г-жа Димитрова предложи за 
резерва г-жа Стоева, която прие. Присъстващите членове на ОС единодушно гласуваха 
„За“ избора на г-жа Стоева за резервен член на комисията.

Р Е Ш Е Н И Я :

1. Общественият съвет избра г-жа Деница Димитрова за член на комисията по 
провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на ДГ „Малкият 
принц“.

2. Общественият съвет избра г-жа Красимира Стоева за резервен член на 
комисията за провеждане на конкурса, при невъзможност на г-жа Деница 
Димитрова да присъства.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Протоколчик на ОС:

/Деница Димитрова/

Председател на ОС:

/Александър Команов/


