
Вх. №: 143 /17. 11. 2022г.  

ПРОТОКОЛ 

 
№ 1/ 16.11.2022 г. 

 

за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ № 84 „Детелина”   

 

 

Днес, 16.11.2022 г., в 17.30 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, в големия салон се проведе първо заседание 

на обществения съвет към ДГ № 84 „Детелина” за уч.2022/2023 г. при спазване на строги 

противоепидемични мерки. 

Заседанието се счита за редовно, тъй като присъстваха всички 5 (пет) основни 

членове на обществения съвет. Директорът на ДГ № 84 „Детелина“ присъства на 

заседанието на обществения съвет, за да представя информация и да изразява становище 

по разглежданите въпроси. 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани 

в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол. 

 Председателят на Обществения съвет г-н Ивайло Ставрев предложи заседанието да 

протече при следния дневен ред: 

1. Избор на протоколчик на заседанията на обществените съвети през 

уч.2022/2023 г. 

2. Съгласуване на Модел за работа със семейството и децата в период на 

адаптация от семейна среда към детска градина.  

3. Приемане график за индивидуални консултации с родителите във всички 

възрастови групи. 

4. Съгласуване на Етичен кодекс на общността. 

5.  Изразяване на становище за отчета, за изпълнение на бюджета, за първите девет  

месеца на 2022 г. по параграфи и подпараграфи на Детска градина № 84 

„Детелина“. 

Нямаше направени предложения за включване на други точки в дневния ред и се 

премина към неговото гласуване. 

 

           РЕШЕНИЕ № 1 



Гласували: „за” приемане на предложения дневен ред – 5 човека; „против” - няма;  

„въздържали се” – няма.  

След приемане на дневния ред Председателят на ОС предложи да се премине към 

разглеждане на всяка точка поотделно и приемане на нужните решения. 

По първа точка от дневния ред г-н Николай Стоименов предложи за протоколчик на 

заседанията на Обществения съвет през уч.2022/2023 г. г-жа Евтима Стоянова . Тъй като 

нямаше други предложения се премина към гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ № 2  

Гласували: „за” протоколчик на заседанията на Обществения съвет през уч.2022/2023 г. 

г-жа Евтима Стоянова – 5 човека; „против” - няма;  „въздържали се” – няма. 

 

Председателят на Обществения съвет г-н Ивайло Ставрев  припомни Правилата за работа 

на Обществения съвет и помоли при изпращане на Покана за участие, всички отговорно и 

в поставения срок да изпращат своето потвърждение или отказ, за да може своевременно 

да уведоми резервните членове. 

Всички членове се съгласиха с направената забележка от Председателя.  

Председателят на Обществения съвет, г-н Ставрев отбеляза, че всеки член на Обществения 

съвет е имал възможност да се запознае с всички документи за съгласуване, в така 

предложения дневен ред, както във периода посочен в поканата до членовете, а именно 

всеки ден, от 8.30 до 16.00 часа в кабинета на служител човешки ресурси на ДГ № 84– 

Борислава Митрева, така и на сайта на детската градина.  

Той даде думата за изказвания. 

 

По втора точка от дневния ред, г-жа Николова акцентира върху основните моменти в 

Модела за адаптация, както и насоките дадени от експертите на проведената 

квалификация на 11.11.2022г. съвместно от Дирекция Образование към СО и РУО София-

град.  

Г-н Ставрев изказа мнение относно Модела за адаптация. Заложени са принципите за 

законосъобразност, партньорство, прозрачност и популяризиране на мерките и 

резултатите, приемственост и устойчивост на резултатите. Поставените цели, 

предложените политики и дейности ще важат за бързата адаптация на децата от семейна 

среда към детска градина. Важна роля за лекото преминаване през този период имат 

родителите и е от голямо значение тяхната положителна нагласа към ДГ. В документа са 



включени изключително полезни препоръки както за детето, така и за родителите. 

Посочени са и действията на персонала за реализирането на безболезнената адаптация на 

децата, разбира се при активното взаимодействие с родителите.  

 Г-н Ставрев счита, че осъществяването на целите на така предложения Модел би 

обезпечило повишаването престижа на детската градина, ще се осигури нейният 

просперитет. 

РЕШЕНИЕ № 3  

Гласували: „за” одобряване на Модел за работа със семейството и децата в период на 

адаптация от семейна среда към детска градина  - 5 човека; „против” - няма;  „въздържали 

се” – няма. 

По трета точка от дневния ред  Г-жа Евтима Стоянова – изказа мнение, че така 

предложения график е поставен на видно място в Детската градина и още началото на 

учебната година, всички родители са се запознали с него. Съобразен с работното време на 

родителите  и при желание от тяхна страна, всеки един може да се срещне и разговаря с 

учителките на детето си.  

РЕШЕНИЕ № 4  

Гласували: „за” съгласуване на График за консултиране на родителите във всички 

възрастови групи - 5 човека; „против” - няма;  „въздържали се” – няма. 

По точка четвърта от дневния ред - съгласуване на Етичен кодекс на общността, г-жа  

 

Александра Дамянова - / представител на финансиращия орган - район „Овча купел‘‘ към  

 

СО/ изрази мнение относно важността на коректните отношения между  

 

участниците в образователния процес. И родителите, и учителите имат освен права и  

 

задължения и спазвайки ги биха подсигурили една положителна образователна среда, в  

 

която децата ще растат спокойни и успешни.  

 

Нямаше други изказвания и се премина към гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ № 5  

Гласували: „за” съгласуване на Етичен кодекс на общността - 5 човека; „против” - няма;  

„въздържали се” – няма. 

 



По пета точка от дневния ред , поканената от директора на 84 ДГ, г-жа Снежана Генчева 

счетоводител на детската градина, представи отчета за изпълнение на бюджета за първите 

девет месеца на 2022 г. по параграфи, подпараграфи и конкретни дейности .  

Г-н Попов благодари на счетоводителя за подробния анализ на разходването на 

финансовите средства по параграфи, подпараграфи и конкретни дейности. Той изказа 

мнение, че за да няма детската градина в края на първите девет месеца на 2022г. 

неразплатени задължения това показва, че се спазва строга финансова дисциплина и е 

налице много добра организация и комуникация между отговорните служители. 

Нямаше други изказвания и се премина към гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

Гласували: „за” приемане на отчета за периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022г. по 

параграфи, подпараграфи и конкретни дейности – 5 човека; „против” - няма;  „въздържали 

се” – няма. 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на Обществения съвет към ДГ № 84 

„Детелина” беше закрито. 

 
 

Председател:   П                                                               Протоколчик:   П 

 

 

 


