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ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА 189 „СТО УСМИВКИ" -  РАЙОН МЛАДОСТ -  ГР. СОФИЯ

Днес, 03.12.2019 г. от 18.00 часа в сградата на детска градина /ДГ/ „Сто усмивки" с 
БУЛСТАТ 176749996 в град София, ж.к. Младост 1, ул. Сто усмивки № 4 се проведе редовно 
заседание на Обществения съвет към детската градина, при предварително зададен и 
оповестен дневен ред.

На заседанието присъстват Красимира Николаева Бакоева - редовен член на Обществения 
съвет, Наргюл Бахри Шакир и и Росица Светлозарова Димитрова - резервни членове на 
Обществения съвет, Гергана Тодорова Варева и Лилия Романова Костова -  Директор на 189 ДГ 
„Сто усмивки". В обявения ден и час се явиха също и Дилян Попов, Джулия Лачовска, Виолина 
Димитрова., Гергана Тодорова лично и като пълномощник на Ралица Симеонова, които са били 
избрани на проведени през месец септември, 2019 г. родителски срещи да бъдат представени за 
нови членове на Обществения съвет.

Представителите на Столична община -  район Младост -  Светлана Дякова и Калина 
Алеманова (резервен член) не се явяват на днешното заседание. Същите са уведомени за деня и 
часа на събранието от директора г-жа Костова.

На основание чл. 25, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 
обществените съвети към детските градини и училищата (обн. ДВ, бр.75/27.09.2016г. -  за краткост 
„Правилника") се изготви присъствен списък, който представлява Приложение № 1 към настоящия 
Протокол и е неразделна част от него.

I. Общото събрание има кворум и е компетентно да взема решения по предложения в 
поканата ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за избор на нови членове на Обществения съвет при ДГ 189 „Сто 
усмивки";

2. Отчет на бюджета за 2019 г.;
3. Обсъждане на организацията и осъществяването на допълнителни образователни 

дейности в детската градина;
4. Запознаване с дадените инструкции и актуалната нормативна уредба във връзка с 

работата на Обществения съвет към детската градина;
5. Избор на дати и определяне на график за свикване на заседания на Обществения съвет 

през 202.0 г.;
6. Обсъждане и запознаване с Писмо N99107-157/11.09.2019 г. на Министъра на МОН и 

Наредбата за дарения на Столична община;
7. Други.

II. Определяне на лице, което да води настоящият протокол:

На основание чл.10, ал.1 от Правилника Директорът на детската градина г-жа Лилия 
Костова е определила Красимира Бакоева за лице, което да води настоящият протокол.
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I. Обсъждания по т. 1 от Дневния ред:

Във връзка с взето решение на Обществения съвет в проведеното на 01.10.2019 г. 
заседание Директорът на детската градина съвместно с Председателя на Обществения съвет са 
прегледали документацията и протоколите от проведените заседания с оглед съобразяване на 
законовия срок за участие на членовете в състава на Обществения съвет, както и на другите 
основания за промяна на този състав, съгласно чл. 14 и чл. 15 от Правилника за създаването, 
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

На 28.12.2016 г. е проведено първото Учредително събрание за създаването, устройството и 
дейността на Обществения съвет към 189 ДГ „Сто усмивки". На него за членове на този съвет са 
били избрани Илиян Андреев Варев, Стефка Лъчезарова Цонева -  Гутяр и Наргюл Бахри Шакир, 
които са членове и към момента.

Съгласно нормативната уредба - чл. 266, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и чл. 14, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 
обществените съвети към детските градини и училищата (Правилника) членовете на обществения 
съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Красимира Бакоева е била избрана за член на Обществения съвет на 14.12.2017 г., а Росица 
Димитрова и Десислава Тодорова са били избрани на 05.12.2018 г.

Председателят на Обществения съвет е избран при частично попълване на състава на 
Обществения съвет, като с оглед на посочения по-горе тригодишен срок може да бъде член на 
съвета само за още една година. Съобразявайки този факт беше обсъдено, че е целесъобразно да 
бъде избран нов Председател на Обществения съвет след определянето на новите членове.

Поради това, че за част от членовете е изтекъл законовият срок от три години, в който могат 
да са членове на Обществения съвет и с оглед разпоредбата на чл. 14, ал. 4 от Правилника 
Директорът на детската градина следва да организира конституирането на нов състав на 
Обществения съвет и със заповед да определи поименно редовните и резервните членове.

Всички присъстващи взеха единодушно следните решения пот. 1 от Дневния ред:

За редовни членове на Обществения съвет се избират следните представители на 
родители: Джулия Лачовска, Дилян Попов, Красимира Бакоева и Виолина Димитрова

Съгласно чл. 4, ал. 6 и чл. 9 от от Правилника резервните членове на Обществения съвет 
са представители на родителите, които следва да вземат участие при отсъствие на редовен член 
съответно, както следва:

Резервен член Редовен член
Росица Димитрова Джулия Лачовска 

председател
Гергана Тодорова Красимира Бакоева
Ралица Симеонова Дилян Попов
Десислава Тодорова Виолина Димитрова
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За Председател на Обществения съвет е избрана и определена Джулия Лачовска.

Всички членове от новия състав на Обществения съвет попълниха Декларация по чл. 5, ал. 
2 от Правилника.

IV. По т. 2 от Дневния ред:

Директорът на детската градина г-жа Лилия Костова запозна присъстващите лица с 
особеностите в Детска градина „Сто усмивки" -  гр. София, начина на формиране и разпределение 
на бюджета на детската градина и с нормативните актове, с които се работи в детската градина.

На всички членове бе представен бюджета за третото тримесечие на 2019 г. и същите бяха 
запознати с него. Г-жа Костова заяви готовност да даде мотивиран отговор, в случай, че има 
въпроси от членовете на Обществения съвет. Поради липсата на запитвания във връзка с бюджета 
се пристъпи към обсъждане на следващата точка от дневния ред.

V. По т. 3 от Дневния ред:

Директорът на детската градина г-жа Костова посочи, че към момента има 8 допълнителни 
образователни дейности в детската градина. Тези дейности са футбол, народни танци, спортни 
танци, йога за деца, английски език, логопед, приложни изкуства и батут. Уточни, че при изявено 
желание и съгласие може да се въведе и девета допълнителна дейност -  спортни игри. Обсъдено 
беше, че част от съществуващите към момента дейности са свързани с физическото развитие на 
децата и упражняването на спорт с екипен характер.

При необходимост от уточнения и възникнали въпроси за цени на всяка една допълнителна 
дейност и съответната продължителност на заниманията родителите могат да се обръщат за 
информация към учителите по групи.

За допълнителните образователни дейности се съставя и изпраща отчет на всяко 
тримесечие до Столична община и до СО - район Младост.

Всички присъстващи взеха единодушно следното решение по т. 3 от Дневния ред:

След като прие, че към момента има достатъчно допълнителни образователни дейности в 
детската градина, липсва необходимост да бъде въведена девета дейност за спортни игри.

VI. По т. 4 от Дневния ред:

Директорът на детската градина г-жа Костова представи на Обществения съвет основните 
изисквания във връзка с дейността и организацията на работа, съгласно Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. 
Общественият съвет обсъди възможността част от документите и информацията повече да не 
бъдат на хартиен носител, а да бъдат на електронен носител. С оглед избора на нови членове е 
установено, че е отпаднала необходимостта от съществуващата Фейсбук група, в която участват 
предишните членове на Обществения съвет. Г-жа Костова разясни, че в детската градина успешно
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се работи с облачни услуги, чрез които се пращат и анкетите до родителите, както и със системата 
за такси на сайта roditel.eu и с електронни дневници.

Всички членове взеха единодушно следните решения по т. 1 от Дневния ред:

Да се премахне Фейсбук групата на Обществения съвет.

Да се проучат възможностите за използване като приложение на електронния дневник за 
целите, дейността и организацията на Обществения съвет. В случай, че е възможно технически в 
него ще бъдат обявявани поканите за свикване на заседания, ще се заявяват съгласия за участие в 
тях и отбелязват присъствия.

В случай, че електронните дневници не са подходящи за тази дейност, тогава ще се ползват 
възможностите, които се предоставят в компютърен облак за облачно съхранение на 
информацията.

VII. По т. 5 от Дневния ред:

След кратко обсъждане Общественият съвет определи графика за свикване на заседания 
през 2020 г. на следните дати: 05.03.2020 г. (четвъртък); 04.06.2020 г. (четвъртък); 29.09.2020 
(вторник); 03.12.2020 г. (четвъртък).

VIII. По т. 6 от Дневния ред:

Директорът г-жа Костова разясни, че съгласно Писмо №9107-157/11.09.2019 г. на 
Министъра на МОН събирането на средства от родителите на децата за материали и консумативи 
за подобряване на материалната база и други текущи разходи по издръжката на процеса на 
възпитание и обучение в детската градина няма правно основание. Набирането на средства под 
формата на дарения трябва да става при спазване на принципа за доброволност и личната воля на 
дарителя.

Директорът на детската градина е издал Заповед N9 64/05.11.2019 г., която е публикувана 
на интернет сайта lOOsmiles.eu и е закачена на родителските табла на входовете по групите. Стази 
заповед е забранено събирането на средства от родители за материали и консумативи и други, 
свързани с текущите разходи по издръжката на процеса на възпитание и обучение. При набиране 
на дарение следва да бъде спазван изрично редът по Наредбата за получаване и управление на 
дарения на Столична община.

IX. По т. 7 от Дневния ред:

Г-жа Бакоева отново постави въпроса във връзка с регистриране на училищно 
настоятелство, но бе обсъдено, че за учредяването му и членуването в сдружението следва да се 
спази принципа на доброволност и изрично съгласие на родителите за ред и начин на внасяне на 
имуществени вноски.

Поради изчерпване на дневния ред и на други точки за разискване събоанието приключи в 
20.15 часа.

Председател
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на Обществения съвет:
/Джулия Лачовска/

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Джулия Лачовска -  

Красимира Бакое 

Дилян Попов 

Наргюл Шакир 

Гергана Варева 

Виолина Димитрова

^Je-pfана Тодорова
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ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА 189 "СТО УСМИВКИ" -  РАЙОН МЛАДОСТ -  ГР. СОФИЯ

Днес, 01.10.2019 г. от 18.00 часа в сградата на детска градина /ДГ/ „Сто усмивки" с 
БУЛСТАТ 176749996 в град София, ж.к. Младост 1, ул. Сто усмивки № 4 се проведе редовно 
заседание на Обществения съвет към детската градина, при предварително зададен и 
оповестен дневен ред.

На заседанието присъстват Красимира Николаева Бакоева, Илиян Андреев Варев, Стефка 
Лъчезарова Цонева - Гутяр и Десислава Иванова Тодорова - редовни членове на Обществения 
съвет, Наргюл Бахри Шакир - резервен член на Обществения съвет, Гергана Тодорова Варева и 
Лилия Романова Костова -  Директор на 189 ДГ „Сто усмивки". В обявения ден и час се явиха също 
и двама родители, които са били избрани на проведени през месец септември, 2019 г. родителски 
срещи да бъдат представени за нови членове на Обществения съвет.

Представителите на Столична община -  район Младост -  Ваня Дилкова и Петя Георгиева 
(резервен член) не се явяват на днешното заседание. Същите са уведомени за деня и часа на 
събранието от директора г-жа Костова.

На основание чл. 25, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 
обществените съвети към детските градини и училищата (обн. ДВ, бр.75/27.09.2016г. -  за краткост 
„Правилника") се изготви присъствен списък, който представлява Приложение N° 1 към настоящия 
Протокол и е неразделна част от него.

I. Общото събрание има кворум и е компетентно да взема решения по предложения в 
поканата ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на напуснали членове на Обществения съвет;
2. Вземане на решение за избор на нови членове на Обществения съвет при ДГ 189 „Сто

усмивки";
3. Новости за образователния процес през учебната 2019/2020 година;
4. Избор на ден за извършване на ремонтни дейности в детската градина с участието на

родители и изразходване на средствата от базарите;
5. Обсъждане на въпроси относно действията на родители, който не спазват установените с

Правилника за дейността на ДГ 189 „Сто усмивки" правила и задължения;
6. Други.

II. Определяне на лице, което да води настоящият протокол:

Председателят на Обществения съвет определя Илиян Андреев Варев за лице, което да 
води настоящият протокол.



III. Обсъждания по т. 1 и т. 2. от Дневния ред:

Директорът на детската градина уточни, че е получено писмо от Столична община във 
връзка с мандата на членовете на Обществения съвет.

С г-жа Костова беше обсъдено , че съгласно нормативната уредба - чл. 266, ал. 5 от Закона 
за предучилищното и училищното образование и чл. 14, ал. 2 от Правилника за създаването, 
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата членовете на 
обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Промяна в състава на Обществения съвет преди изтичане на този срок се прави на 
основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 
обществените съвети към детските градини и училищата при неявяване на три заседания на 
обществения съвет за една учебна година.

Относно избора на нови членове беше уточнено, че е необходимо първо да се определи 
дали са налице обстоятелства за промяна на настоящия състав на Обществения съвет, като на 
следващото редовно заседание този въпрос ще бъде отново предмет на обсъждане.

Всички присъстващи взеха единодушно следното решение по т. 1 и т. 2 от Дневния ред:

В срок до 15.10.2019 г. Директорът на детската градина съвместно с Председателя на 
Обществения съвет да прегледат цялата документация и всички протоколи от проведените 
заседания с оглед съобразяване на законовия срок за участие на членовете в състава на 
Обществения съвет, както и на другите основания за промяна на този състав, съгласно чл. 15 от 
посочения Правилник.

Нови членове ще бъдат представени на съвета и одобрението им ще бъде извършено на 
следващото редовно заседание на Обществения съвет през месец декември, 2019 г.

IV. По т. 3 от Дневния ред:

Новостите за учебната 2019/2020 година са фокусирането на образователния процес върху 
три основни стълба -  родители, деца и деца със специални образователни потребности. Учителите 
продължават да работят активно с родителите, като за даваните консултации относно детето и 
неговия процес на обучение в детската градина ще бъде съставян писмен протокол.

За децата със СОП е необходимо да се работи с психолог и ресурсен учител. От миналата 
учебна година в детската градина работят такива специалисти. Очаква се да бъде проведена 
успешно и да приключи процедурата за осъществяване на допълнителна образователна дейност 
за ползване на услугите на логопед, който да работи с децата.

V. По т. 4 от Дневния ред:

Общественият съвет обсъди възможността ремонтните дейности да бъдат извършени по 
същия начин, както и през миналата учебна година. С оглед добрата организация и свършената 
работа бе прието и през тази учебна година в два отделни дни да се организират родителите на 
доброволчески принцип.



В един ден ще се извършат всички необходими ремонти в двора на детската градина. В 
друг ден, който ще бъде определен от всяка градинска група поотделно, ще се изпълни работата 
по освежаване и боядисване на вътрешната част.

Обектите, които основно следва да бъдат проверени за повреди и да се поправят при 
нужда са оградата на яслата и оградата на градината. Пейките трябва да бъдат покрити с 
импрегнатор и лак. Необходимо е стените на спални, занималия и коридори да бъдат боядисани с 
латекс.

Всички присъстващи взеха единодушно следното решение по т. 4 от Дневния ред:

На 19.10.2019 г. — събота да бъдат извършени ремонтни дейности и освежаване на 
различни части от двора на детската градина с участието на родителите, за което ще бъдат 
обявени съобщения във всяка Facebook група на отделните градински групи към ДГ „100 усмивки“.

Във всяка градинска група да бъде определен ден за освежаване на вътрешната част.

С останалите неизразходвани парични средства от организираните благотворителни 
базари да бъдат закупувани латекс за боядисване на занималия, коридори, спални, латекс, който е 
подходящ за рисуване, импрегнатор и лак за пейките и други материали, които ще бъдат 
използвани в посочените по-горе дейности.

VI. По т. 5 от Дневния ред;

Поради липса на предложения за мерки за предотвратяване на действията на родители, 
който не спазват установените с Правилника за дейността на ДГ 189 „Сто усмивки" правила и 
задължения се взе решение на следващото заседание да включим отново за обсъждане тази 
точка, като всеки от членовете на Обществения съвет представи свои идеи и проекти на решения.

VII. По т. 6 от Дневния ред:

Г-жа Гутяр зададе въпрос относно производството по оспорване на дължимите суми по 
фактури, издадени от Топлофикация София ЕАД. Председателят на Обществения съвет отговори, 
че последното действие е подаването на допълнителна жалба към Комисията за енергийно и 
водно регулиране през месец юни, 2019 г. във връзка с очевидните разминавания между данните 
в отчетния картон и посочените показания на топломера във фактурите. Преди това е получен 
отговор от Топлофикация София ЕАД, в който посочват, че повишаването на дължимите суми се 
дължи на по-високите цени и по-ниските средно месечни температури през този отоплителен 
сезон. Г-жа Костова уточни, че все още няма получени отговори и становища от институциите и 
контролните органи, до които сме подали жалби.

Председателят на Обществения съвет информира присъстващите на това заседание за 
участието си в сдружение с нестопанска общественополезна цел, което изразява готовност с 
действията си да подпомогне дейността и проектите на детската градина.



Отново беше обсъдена необходимостта да се регистрира училищно настоятелство с 
наемане на счетоводител, който да води отчетността. Възнаграждението му следва да бъде 
заплащано от събрания членски внос. Настоятелството след неговото учредяване също би могло 
да участва в различни проекти.

Общественият съвет взе решение да се поеме инициатива за учредяване на настоятелство 
към ДГ „100 усмивки" като бъдат обявени съобщения във всяка Facebook група на отделните 
градински групи към ДГ „100 усмивки" относно същността, целите и функциите на това 
юридическо лице с общественополезна дейност.

Поради изчерпване на дневния ред и на други точки за разискване събранието приключи в 
19.40 часа.

Председател на Обществения съвет:
/Красимира Бакоева/

1лиян Верев/
Протоколист:
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Ш 
/ I  №. № ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА 189 "СТО УСМИВКИ" -  РАЙОН М Л А Д О СТ-ГР. СОФИЯ

Днес, 11.06.2019г. от 18.00 часа в сградата на детска градина /ДГ/ „Сто усмивки" е 
БУЛСТАТ 176749996 в град София, ж.к. Младост 1, ул. Сто усмивки № 4 се проведе редовно 
заседание на Обществения съвет към детската градина, при предварително зададен и оповестен
дневен ред.

Поканите за заседанието са връчени на членовете на Обществения съвет в установения 
в Правилника срок.

На заседанието присъстват Красимира Николаева Бакоева, Стефка Лъчезарова 
Цонева -  Гутяр, Росица Светлозарово Димитрова и Лилия Романова Костова -  Директор но 
189 ДГ „Сто усмивки". Останалите членове на Обществения съвет, кокто и 
представителите на Столична община - район Младост не се явяват но днешното
заседание.

На основание нл. 25, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността 
на обществените съвети към детските градини и училищата (обн. ДВ, бр.75/27,09.2016г. -  
за краткост „Правилника“) се изготви присъствен списък, който представлява Приложение 
N° 1 към настоящия Протокол.

I. Общото събрание има кворум и е компетентно да взема решения по предложения в 
поканата ДНЕВЕН РЕД.

1. Отчет за изминалата 2018/2019 учебна година;

2. Обсъждане на организацията и осъществяването на допълнителни образователни
дейности в детското градина;

3. Отчет за предприетите действия във връзка с оспорване на сметки от
Топлофикация София ЕАД;

А. Процес и организация на работа на детската градина през летния сезон; Ремонти.
5. Други.

II. Определяне на лице* което да води настоящият протокол:

На основание чл.10, ал.1 от Правилника Директорът на детската градина г -жа Лилия 
Костова е определила Стефка Лъчезарова Цонева -  Гутяр за лице, което да води настоящият 
протокол.

III. По т. 1 от Дневния ред - Отчет за изминалата 2018/2019 учебна година:

Директорът на детската градина г-жа Лилия Костова представи отчет за изминалата 
2018/2019 учебна година като обобщи, че е доволна от работата на служителите, от 
успеваемостта на децата, от допълнителните дейности по всички групи. Въпреки намаления 
размер на бюджета, учебната година е биле ползотворна и е преминала добре без особени 
затруднения. Всички деца са адаптирани. Работи се с децата със С.ОП. През годината са били 
освидетелствани 14 деца, за които са направени индивидуални планове за работа и те бележат 
напредък. В детската градина са били ангажирани също психолог, логопед и ресурсен учител, 
които са освободени от 01.06.2019 г През летния сезон по Наредби не се провеждат 
допълнителни занимания. Директорът уточни, че има проект на Наредба за физическата среда 
и информационното и библиотечното осигуряззне на декките градини, училищата и центровете 
за подкрепа за личностно развитие, но есе оше няма приет окончателен нормативен знт,
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През годината сз проведени различни видове екскурзии и лагери с обучителен хзрзктер. 
Родителите и децата са доволни от тях. Относно исканията от родители за провеждане на 
екскурзии с тяхно участие бе разяснено от Директора, че изискванията на организаторите са 
такива да се провеждат през събота и неделя. Към момента обаче не може да се ангажират 
служители от детската градина да работят и пзез почивните дни.

Комуникацията с родителите е добра. В групите се работи с учебни помагала. Почти 
всички деца, които са кандидатствали някъде е елитни училища са приети, което е добра 
атестация за детската градина и за провежданото предучилищно обучение е нея.

Общественият съвет беше информиран за това, че покривът отново тече. Директорът на 
детската градина г-жа Костова е уведомила Столична община, район „Младост" за това. Очаква 
се да изпратят специалисти на място. Предстои проверка и от служба „Пожарна безопасност".

С новите правила за прием в детските градини е строго фиксиран броя на децата в 
групите. Поради тази причина в групите, в които предстои прием на деца в училище е възможно 
да останат по-малък брой. В този случай може да се извърши прием на деца в яслена група, 
които да се разпределят в по-горна група.

Вследствие на намаления размер на бюджета са освободени няколко служители от
персонала на градинзта.

През тази година е утвърден Алгоритъм за взаимодействие между институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално 
подпомагане" - http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/prilojeniealaoritam.pdf На 
Обществения съвет беше представена информация за случай с две деца, които не чуват и 
пребивават в детската градина по 12 часа дневно. Осъществена е среща с единия от родителите, 
но родителите не оказват необходимото съдействие. На 12.06.2019 г. е насрочена и среща с 
адвокат. Предприемат се всички действия, които са в интерес за развитието на децата и за 
справяне със затрудненията им. В случай на необходимост ще бъдат сигнализирани и 
отговорните институции.

IV, По т. 2 от Дневния ред:

Във връзка с взето решение на предишното заседание на Обществения съвет, проведено 
през месец март, 2019 г. допълнителните образователни дейности по народни танци, модерни 
танци и на логопед в детската градина сз се извършвали до края на учебната година - 31 май 
2019 г.

Преди да започне новата учебна годинз ще бъде изпратена анкета до всички родители 
да заявят желанието си за ползване на такава услуга за осъществяване на допълнителни 
образователни дейности Част от тях са направили искания в устна форма за въвеждане на 
източни бойни изкуства, като тзекуондо например, с мотиви, че този спорт повишава 
дисциплината у децата. Директорът разясни, че провеждането на допълнителни образователни 
дейности е възможност, но не е задължение за осъществяването им по нито един нормативен 
акт. След извършване на проучване на мнението на родителите се прави конкурс. Назначава се 
Комисия, е която участва и представител на родителите, които оценяват участниците с точкова 
система,

Всички присъстващи взеха единодушно следните решения по т, 2 от Дневния ред:

За следващата учебна година -  от 15.09.2019 г. до 31.05.2020 г. да бъде изпълнена 
процедурата за избор на изпълнители чрез конкурс, съгласно посочените Правила.
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IV. По т. 3 от Дневния ред:

Председателят на Обществения стязег представи информация за подадена жалба в 
началото на месец април от името на детската градина и на Обществения съвет е Топлофикация 
София ЕАД, с която са оспорени дължимите суми за топлинна енергия по фактури, издадени на 
31,12.2018 г., 31 01.2019 г. и 28.02.2019 г. Тази жалба е депозирана с копие до Омбудсмана на 
Република България и до Комисията за енергийно и водно регулиране.

Получен е отговор от Топлофикация София ЕАД, е който посочват, че повишаването на 
дължимите суми се дължи на по-високите цени и по-ниските средно месечни температури през 
този отоплителен сезон, В този отговор липсват конкретни обяснения на изричните ни 
възражения в жалбата във връзка със съществуващите очевидни разминавания между данните 
в отчетния картон и посочените показания на топломера във фактурите.

Всички присъстващи взеха единодушно следното решение по т. 3 от Д невния ред:

До се изготви и подаде нова жалба до Комисията за енергийно и водно регулиране 
като контролен орган и допълнение на жолбата до Омбудсмана, в които документи да 
посочим, че „ Топлофикация София" ЕАД не е отговорила на възраженията ни по 
депозираната през април жалба и с искане за извършване на проверка по случая. След 
получаване на тяхното становище отново ще бъде предложено на обсъждане в 
Обществения съвет предприемането на съдебни действия във връзка с връщането на част 
от сумите по посочените фактури.

V. По т. 4 от Дневния ред:

Относно дейността на градината през летните месеци беше уточнено, че през месец 
Август ще се приемат деца от другите детски градини, з през месец Юли децата от ДГ „100 
усмивки" ще посещават ДГ 98 „Слънчево зайче". През летния сезон групите са сборни. През 
месец юли ще бъдат извършени малки ремонти, като ремонтите по групите ще се извършат през 
септември, 2019 г. с участието на родители, кекто беше направено и през миналата година.

Г  оглед на м етеор ологичните  условия към м ом ента не е подходящ о орган и зи ран ето  на 
летен лагер в планините. Допълнително е възможно при по-благоприятни условия да бъде 
планиран такъв лагер.

VI. По т. 5 от Дневния ред - Други:

Директорът г-жа Костова ни информира, че ще има членове на Обществения съвет, които 
ще подадат заявления за напускане, поради прием на децата им в училище. На следващото 
ззеедание на Обществения съвет ще бъдат приети за разглеждане заявленията за напускане на 
членове на съвета. След родителските срещи в началото на новата учебна година ще има 
възможност да поканим нови отговорни хора, които да се присъединят към състава на 
Обществения съвет.

Отново беше обсъдена възможносго за участие на родителите в образователно- 
възпитателния процес като участват в дните нз отворени врати и други инициативи на детската 
градина. Това е посочено и в частта за отговорности и задължения на родителите в Правилника 
за дейността на детската градина, който е достъпен на интернет адрес 
http://100smi(es.eu/public/dokumenti- Всеки петък се провеждат открити моменти с децата, на 
които при желание родители могат да присъстват, също така родителите имат право да 
адаптират децата си като предварително се запознаят с процедурата и получат писмена заповед 
от Директора, което е посочено и в Правилника за дейността на детската градина.
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Също така всяка сряда между 12.30- 13 часа родителите могат да се срещат с учителите 
на групи, за да зададат въпроси, представят предложения и да получзт отговори и допълнителна 
информация за техните деца.

Поради изчерпване на дневния ред и на други точки за разискване събранието

/Красимиро Баиоево/ /Стефка Цонева - Гутяр/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № I

1.

2 .

3.

4.

ПРИ\ ВЕН СПИСЪК

Красимира Николаева Бакоева (

Стефка Лъчезарова Цонева ■ Гутяр

Росица Светлозароеа Димитрова

Лилия Романова Костова -  Директор на 189 ДГ „Сто усмивки".
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