
                                                                  ПРОТОКОЛ 

 

ОТ ПРОВЕДЕНА ВТОРА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 

С ИЗБРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИТЕ ПО ГРУПИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА 

НОВИ ЧЛЕНОВЕ И РЕЗЕРВИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

ПРИ  ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“ 

 

Днес, 20.12.2022 г. от 17.30ч. в изпълнение на Заповед РД–09–№ 221/16.12.22г.на директора 

на ДГ „Малкият принц“ и  чл.7, ал.2, т.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността 

на обществените съвети  в детските градини и училищата, се провежда събрание  за провеждане 

на втория етап от избора на  нови членове и резерви на Обществения съвет при ДГ „Малкият 

принц“.  

На събранието присъстват 10 /десет/ броя родители с право на глас. Отсъстват 6 броя 

представители на родителите по групи. Всеки от тях е входирал в деловодството на детската 

градина декларации по чл. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети  в детските градини и училищата. Всички  родители са регистрирани в 

присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол. 

Събранието протече при следния дневен ред: 

1. Припомняне на изискванията на Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети в ДГ относно реда за избор на членове и резервни членове и 

припомняне правомощията и задълженията на членовете на Обществения съвет. 

2. Избор на членове на Обществения съвет и преброяване на гласовете за тях. 

3. Избор на резервни членове и преброяване на гласовете за тях. 

4. Насрочване на дата и час за първото работно заседание на новоизбраните членове и резерви 

на Обществения съвет – 26.01.2023 г. от 17.30 ч. 

По т.1 от дневния ред: 

 

Преди провеждане на окончателния избор за членове и резерви на Обществения съвет при 

ДГ „Малкият принц“,  г-жа Анелия Божанова, директор на ДГ „Малкият принц“, припомни общите 

положения от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети за 

избор на членове и резерви, както и правомощията на членовете на Обществения съвет. 

Г-жа Величка Батинкова, определена за протоколчик на срещата и за подпомагане 

административната и техническа част от дейността на Обществения съвет, е входирала в 

деловодството на ДГ попълнените декларации, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 5, 

ал. 1 от Правилника и съобщи, че между кандидатите, няма лица, които да не отговарят на 

условията за членство. 

 

По т.2 от дневния ред: 

 

След изчерпване на т.1 от дневния ред се премина към предложения за членове на 

Обществения съвет. Г-жа Анелия Божанова запозна участниците в работната среща със своя 

Заповед РД–09–№ 222/16.12.22г. съгласно която са определени 4 броя членове и 4 бр. резерви, в 

които са включени само родители и 1 бр. представител на финансиращия орган и съответно негова 

резерва, които се определят със Заповед на Кмета на Община Пловдив. 

Г-жа Анелия Божанова изказа мнение, че само-предлагането за член на Обществения съвет 

е най-добрата форма, тъй като всеки който се чувства мотивиран и ангажиран може да го направи.  

По т.2  постъпиха следните предложения за  членове на обществения съвет.  

Г-жа Станислава Михалева предложи Проф. д-р Жанет Грудева за член- председател на 

Обществения съвет,  като доказал се професионалист, мениджър, организатор и лекар, баба на 

две деца в ДГ“Малкият принц“. 

Г-жа Мехрибан Хаджихюсеин бе предложена за член – протоколчик  на Обществения 

съвет, от г-жа Мария Мизинова. 

Г-жа Станислава Михалева предложи себе си за член на Обществения съвет.  

Г-жа Ивелина Гюрова предложи себе си за член на Обществения съвет. 



 

След проведено пряко гласуване за всеки отделен кандидат  за член по реда на направените 

предложения, кандидатите получиха следния брой гласове- „за“ 

1. Г-жа Жанет Грудева – 10 гласа 

2. Г-жа Мехрибан Хаджихюсеин.– 10 гласа 

3. Г-жа Станислава Михалева – 10 гласa 

4. Г-жа Ивелина Гюрова.– 10 гласа 

 

По т.3 от дневния ред: 

Бе проведен избор на 4 бр. резервни членове като представители на родителите от 

различните групи при ДГ „Малкият принц“. 

Постъпиха следните предложения за  резервни членове на обществения съвет.  

Г-жа Екатерина Зисова – Христу предложи себе си за резервен член/ техн. секретар/ на Общ. 

съвет. 

Г-н Елица Панчева – Кожухарова предложи себе си за резервен член на Общ. съвет. 

Г-жа Мария Манолова –  Мизинова предложи себе си за резервен член на Обществения 

съвет. 

Г-жа  Мариана Чипева предложи себе си за резервен член на Общ. съвет. 

 

След проведено пряко гласуване за всеки отделен кандидат  за член по реда на направените 

предложения, кандидатите получиха следния брой гласове- „за“ 

 

1. Г-жа Екатерина Зисова – Христу – 10 гласа 

2. Г-жа Елица Панчева – Кожухарова – 10 гласа 

3. Г-жа Мария Манолова –  Мизинова – 10 гласa 

4. Г-жа Мариана Чипева – 10 гласа 

 

При прякото гласуване ако всички резервни членове получат равен брой гласове, на 

основание чл. 9, ал.3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети  в детските градини и училищата се пристъпва към тегленето на жребий за избор на 

поредността на заместване на членовете.  

 

След проведения жребий, резервните членове изтеглиха следната поредност на заместване 

на членовете в дейността на Обществения съвет. 

 

1. Г-жа Екатерина Зисова – Христу – първи резервен член /техн.секретар 

2. Г-жа Елица Панчева – Кожухарова –  втори резервен член 

3. Г-жа Мария Манолова –  Мизинова  – трети резервен член  

4. Г-жа Мариана Чипева – четвърти резервен член 

По т.4 от дневния ред: 

Г-жа Божанова предложи първото работно съвещание с новите членове на Обществения 

съвет, съвместно с представителя на финансиращия орган да се проведе на 26.01.2022 г. от 17.30 

ч., с цел родителите да се запознаят с обяснителната записка и отчет по четвъртото тримесечие на 

2022г и разходваните финансови средства по параграфи и подпараграфи от бюджета на 

ДГ“Малкият принц“. 

Всички присъстващи единодушно приеха датата на първото работно съвещание на приетия 

Обществен съвет да бъде 26.01.2023 г. от 17.30 ч. 

 След изчерпване на дневния ред, работната среща от втория етап за избор на членове и 

резервни членове за Обществения съвет се закри. 

 

Протоколчик:   

Величка Батинкова ………………… 

/име, фамилия и подпис/ 

 

 


