
ПРОТОКОЛ 
от

но събрание за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към 
Детска градина „Сто усмивки" -  гр. София

В сградата на детска градина /ДГ/ „Сто усмивки" в град София на 28.12.2016г. от 
18.00 часа се проведе Учредително събрание за създаването, устройството и дейността на 
Обществения съвет към детската градина, при предварително зададен и оповестен дневен 
ред.

I. Присъстващи :
1. Руслана Иванова Митова /родител на дете от група „Лъвчета"/;
2. Наргюл Бахри Шакир /родител на дете от група „Калинки"/;
3. Илиян Андреев Варев /родител на дете от група „Лъвчета"/;
4. Гергана Тодорова Варева /родител на дете от група „Калинки"/;
5. Ивиана Димчева Йорданова -  Наумова /родител на дете от група „Пеперуди"/;
6. за Филип Петров /родител на дете от група „Звездички"/ - Лилия Костова /пълномощник -  
съгласно Приложение № 2/;
7. за Здравко Петров /родител на дете от група „Зайчета"/ - Лилия Костова /пълномощник -  
съгласно Приложение № 2/;
8. за Стефка Цонева /родител на дете от група „Мики Маус"/ - Руслана Иванова Митова 
/пълномощник -  съгласно Приложение № 2/;

На основание чл.10, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 
обществените съвети към детските градини и училищата (обн. ДВ, бр.75/27.09.201бг. -  за 
краткост „Правилника") се изготви присъствен списък, който представлява Приложение № 1 
към настоящия Протокол.

II. Запознаване на присъстващите лица от Директора на детската градина с Правилника 
за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата (обн. ДВ, бр.75/27.09.2016г.).

III. Определяне на лице, което да води настоящия протокол :
На основание чл.10, ал.1 от Правилника Директорът на детската градина Лилия Костова е 

определила Ивиана Димчева Йорданова -  Наумова за лице, което да води настоящия протокол.

IV. Определяне броя на членовете на Обществения съвет :
На основание чл.6, ал.2, вр. ал.1, т.1 от Правилника Директорът на детската градина 

Лилия Костова определя Общественият съвет към Детска градина „Сто усмивки" -  гр. София да 
се състои от 5 члена със Заповед № 115/19.12.2016г

Съгласно чл.4, ал.1 от Правилника един от петте члена на Обществения съвет към ДГ „Сто 
усмивки" -  гр. София следва да бъде определен по реда на чл.4, ал.2 от Правилника 
представител на финансиращия орган. Със Заповед РМЛ16-РД09-356/19.12.2016, отменяща 
Заповед № РМЛ16-РД09-279/18.10.2016 е определен представител от р-н „Младост" Ваня 
Дилкова и резервен член Дарина Маджарова

Съгласно чл.4, ал.1 от Правилника останалите членове на Обществения съвет към ДГ „Сто 
усмивки" -  гр. София следва да се определят измежду родителите на децата от градината.

На основание чл.4, ал.6, вр. ал.1 от Правилника освен редовните 5 члена на Обществения 
съвет в неговия състав се включват и резервни членове, чийто брой беше определен да е 4. 
Резервните членове също следва да се определят измежду родителите на децата от Детска 
градина „Сто усмивки" -  гр. София.
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V. Запознаване на присъстващите лице от Директора на детската градина Лилия Костова 
с дейностите в Детска градина „Сто усмивки" -  гр. София; начина на формиране на бюджета на 
детската градина и с нормативните актове, с които се работи в детската градина :

1. Очертаване на проблеми в различните градински групи при работа с деца със 
специални образователни потребности;

2. Броят на децата в групите и персоналът в градината;
3. Действия по закупуване на нови съоръжения за игра във външния двор на градината;
4. Директорът на детската градина заяви, че повечето от родителите са отказали да 

участват в органи за подпомагане дейността на детската градина -  особенно родителите на 
деца от подготвителните групи -  предвид скорошното им напускане на детската градина.

VI. Избор на членове на Обществения съвет към ДГ „Сто усмивки" -  гр. София : 
Единодушно присъстващите избраха за редовни членове на Обществения съвет следните

родители - Руслана Митова; Здравко Петров; Ивиана Наумова и Гергана Варева.

VII. Избор на резервни членове на Обществения съвет към ДГ „Сто усмивки" -  гр. София: 
Единодушно присъстващите избраха за резервни членове на Обществения съвет

следните родители - Филип Петров; Наргюл Шакир; Илиян Варев и Стефка Цонева.
Поредността на заместване ще се осъществява чрез жребий.

VIII. Избор на Председател на Обществения съвет към ДГ „Сто усмивки" :
Директорът на детската градина г-жа Костова предложи за Председател да бъде избрана

Ивиана Димчева Йорданова -  Наумова като се аргументира, че същата има юридическо 
образование и това би било полезно за органа.

Присъстващите единодушно приеха номинацията и всички гласуваха Ивиана Димчева 
Йорданова -  Наумова да бъде определена за Председател на Обществения съвет.

IX. Определяне на длъжностно лице от ДГ „Сто усмивки" -  гр. София, което да подпомага 
административно и технически работата на Обществения съвет :

Директорът на детската градина определи на основание чл.26, ал.2 от Правилника това 
да бъде г-жа Лилия Костова.

X. Обсъждане на конкретни случаи, при които родителите на видимо болни деца 
представят медицински бележки, че детето е здраво и същото бива приемано в градината. 
Всички присъстващи се обединиха около тезата, че една от основните задачи на Обществения 
съвет е да се мисли за по-сериозни мерки за предотвратяване приема на болни деца в детската 
градина.

Поради изчерпване на дневния ред и на други точки за разискване събранието 
приключи в 19.30 часа.
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Приложение № 1

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК 
по чл.10, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата (обн. ДВ, бр.75/27.09.2016г.).

1. Руслана Иванова Митова /родител на дете от група „Лъвчета"/ -

2. Наргюл Бахри Шакир /родител на дете от група „Калинки"/ -

3. Илиян Андреев Варев /родител на дете от група „Лъвчета"/

4. Гергана Тодорова Варева /родител на дете от група „Калинки"/ -

5. Ивиана Димчева Йорданова -  Наумова /родител на дете от група 

''ПеПеРУЯИ7- ^ /

6. за Филип Петров /родител на дете от група „Звездички"/ - Лилия Костова 
/пълномощник/ - /

7. за Здравко Петров-/родител на дете от група „Зайчета"/ - Лилия Костова 
/пълномощник/ -

8. за Стефка Цонева /родител на дете от група „М ики Маус"/ - Руслана Иванова 
Митова /пълномощник/ -X "


