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ПРОТОКОЛ 

№ 6/ 01.12.2022 г. 

Протоколчик на заседанието - Марийка Георгиева, старши учител в ДГ „Мир“. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Избор на Председател на Обществения съвет (ОС). 

2. Определяне на двама резервни членове но ОС. 

3. Определяне на правила за работа на ОС. 

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

 

Присъстващи: 9  

 

      1.  Веселина Никова– директор 

2.  Кремена Ангелова - родител 

3.  Силвия Ранчева - родител 

4.  Деница Петрова - родител 

5.  Елена Радева – родител 

6.  Галина Димитрова - родител 

7.  Иванка Златева - родител 

8.  Марийка Георгиева – старши учител 

      9. Анета Тодорова – председател на комисията по образование към Общински съвет, гр. 

Силистра  

 

 Представям на ОС на ДГ „Мир“, с. Айдемир  представителя на Община Силистра – г-

жа Анета Тодорова, която е определена от Кмета на общината, съгласно чл.4, т.2 от 

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата. 

 

По първа точка от дневния ред: ИЗБИРАНЕ НА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 

За да работи Общественият съвет, съгласно чл. 18, т. 1 от Правилника, на първото 

заседание на съвета е необходимо да бъде избран Председател. 

Чакам вашите предложения. 

След постъпилите предложения и проведено гласуване се получиха следните резултати: 

 

№ Име, презиме, фамилия Брой гласове 

1. Кремена Ангелова 6 

2. Силвия Ранчева 1 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЪВЕТЪТ РЕШИ: 

Избира за Председател на Обществения съвет при ДГ „Мир“ - г-жа Кремена 

Евгениева Ангелова, представител на родителите от Втора възрастова „А“ група. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определя резервните членове но ОС: 
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1. Теменуга Пейчева Тончева 

2. Елена Иванова Радева 

3. Иванка Златева Петрова 

 

ПО ТРЕТА ТОЛКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

С цел по-добра организационна дейност на Съвета е необходимо изработването, 

предлагането и приемането на  

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТ. 

Съгласно Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата се предлагат следните правила за работа на Съвета: 

1. Общественият съвет (ОС) се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година. 

2. Заседанията на ОС се свикват с изпращане на покана от Председателя до всеки член. 

Поканата се изпраща по електронна поща и съдържа: дневен ред, дата, час и място на 

провеждане на заседанието. Към поканата се изпращат и всички необходими 

документи.  

3. Членовете на ОС потвърждават пред Председателя участието си в срок от 3 дни преди 

деня на предстоящото заседание, чрез отговор на електронната поща, от която е 

изпратена поканата. При невъзможност за участие на редовните членове, поканата се 

изпраща на резервен член на Съвета. 

4. Заседание се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от 

членовете на ОС. 

5. ОС изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се: 

- Поставя на мястото за обявление в детската градина; 

- Публикува на интернет страницата на детската градина, в секция „Обществен 

съвет“. 

- Представя и обсъжда публично на среща с родителите от детската градина. 

6. Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията на ОС и да 

изразява становище по разглежданите въпроси. 

7. За всяко заседание на ОС се съставя протокол и присъствен списък. Протоколът се води 

и подписва от лицето, определено със Заповед на директора за административното и 

техническото подпомагане на ОС. Протоколът се номерира съобразно поредността на 

провеждането и се подписва от Председателя и от лицето, което го е съставило. 

8. В 3-дневен срок протоколът се регистрира в дневника за входяща кореспонденция. 

9. Кореспонденцията и документите за дейността на ОС се съхраняват в ДГ, в стаята на 

директора. 

10. ОС осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка. 

11. Председателят на ОС: 

- Представлява ОС и организира и ръководи дейността му; 
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- Свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на Съвета; 

- Удостоверява с подпис протоколите от заседанията на ОС. 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Запознаване на членовете и резервните членове но Обществения съвет с Правилника за 

устройството и дейността на Обществените съвети. 

 

Гласували:  ЗА – 7 

ПРОТИВ – 0 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 

Следващата среща на Обществения съвет ще бъде във връзка със запознаване на ОС с 

бюджета на ДГ за 2023г. и извършени ремонти през 2022 г. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

ПРОТОКОЛЧИК, 

Марийка Георгиева                                                                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

Кремена Евгениева Ангелова 

 

1. Силвия Евгениева Ранчева - член: 

2. Галина Димитрова Николова – член: 

3. Деница Петрова Неделчева - член: 

4. Анета Красимирова Тодорова – член, представител на финансиращия орган Община 

Силистра 

 

 

5. Теменуга Пейчева Тончева - резервен член, представител на финансиращия орган 

Община Силистра. 

6. Елена Иванова Радева - резервен член: 

7. Иванка Златева Петрова- резервен член: 

 

8. Марийка Георгиева Георгиева- протоколчик 

9. Веселина Минчева Никова- директор на ДГ “Мир” 
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