
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 

ДЕТСКА ГРАДИНА „МИР“, С. АЙДЕМИР, ОБЩИНА СИЛИСТРА 

ЗА 2022 ГОДИНА 

Общественият съвет към ДГ “Мир“, с. Айдемир, община Силистра е орган за 

подпомагане на развитието на детската градина и граждански контрол за управлението 

ѝ. Той е създаден на 05.12.2016 г. във връзка с Правилника за създаването, устройството 

и дейността на обществените съвети към училища и детски градини, издаден от 

Министерството на образованието и науката.  

Общественият съвет заседава четири пъти в годината по важни за детската градина 

въпроси, свързани с бюджета, тримесечните отчети, отчетите за извършени ремонти, 

предложения за познавателни книжки за ползване от децата през учебната година и др. 

За периода на 2022 г., от 01.2022 г. до 31.12.2022 г., са проведени шест заседания.  

Първото заседание е проведено на 29.01.2022 г. при следния дневен ред: 

1. Отчет на изпълнение на бюджет за четвъртото тримесечие на 2021 г. 

2. Отчет за приходи и разходи за местната и държавна дейности и проект за 

четвъртото тримесечие на 2021 г. 

  Второто заседание е проведено на 21.03.2022 г. при следния дневен ред: 

1. Избор на познавателни книжки за всички възрастови групи за учебната 2022-

2023 г. 

 

Третото заседание е проведено на 12.04.2022 г. при следния дневен ред: 

       1. Разглеждане и приемане на бюджет за 2022 г. 

       2. Отчет на приходи и разходи за местната и държавна дейности, проект за първото 

тримесечие на 2022 г. 

Четвъртото заседание е проведено на 29.07.2022 г. при следния дневен ред: 

       1. Отчет за приходи и разходи за местната и държавна дейности и проект за второто 

тримесечие на 2022 г. 

Петото заседание е проведено на 05.10.2022 г. при следния дневен ред: 

       1. Отчет на приходи и разходи за местната и държавна дейност и проект за третото 

тримесечие. 

   Шестото заседание е проведено на 30.11.2022 г. 

1. Избор на председател на Обществения съвет. 

2. Определяне на двама резервни членове на ОС. 

3. Определяне на правила за работата на ОС. 

4. Запознаване с Правилника за устройството и дейността на обществените съвети. 

 

 



ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ- 2022 г.  

1. Протокол № 1/ 29.01.2022 г.  

2. Протокол № 2/ 21.03.2022 г. 

3. Протокол № 3/ 12.04.2022 г. 

4. Протокол № 4 / 29.07.2022 г. 

5. Протокол № 5/ 05.10.2022 г. 

6. Протокол № 6/ 30.11.2022 г. 

 

ПОКАНИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Покана за заседание на 28.01.2022 г. 

2. Покана за заседание на 21.03.2022 г. 

3. Покана за заседание на 12.04.2022 г. 

4. Покана за заседание на 28.07.2022 г. 

5. Покана за заседание на 04.10.2022 г. 

6. Покана за заседание на  29.11.2022 г. 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

 

КРЕМЕНА АНГЕЛОВА 

Председател на Обществения съвет ПРИ  ДГ „Мир“, с. Айдемир 

 


