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Детска градина „Радост“, Севлиево 
 

 

ПРОТОКОЛ  

№ РД-07-04/29.04.2021 г. 

 

Вх. № РД-12-278/29.04.2021 г. 

 

Днес, 29.04.2021  г. в 18.30 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към детска градина „Радост“, Севлиево. 

 На събранието присъстваха 5 членове на обществения съвет и директора на 

ДГ“Радост“ , както и техническото лице - заместник-директор „АСД“ Росина 

Георгиева, съгласно Заповед № 37/21.10.2019 г. на директора на образователната 

институция. 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет дневен ред, както следва: 

 

1. Отчет изпълнението на бюджета – първо тримесечие на 2021 г. 

2. Даване на становище за план-приема на децата в новите първи групи. 

3. Обсъждане на качеството на образователната услуга. 

4. Други. 

 

По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения: 

 

Г – жа Ц. Ненчева запозна ОС с отчета за изпълнението на бюджета за  

първото примесечие на 2021 г.  

Г –жа Нели Тотева изрази мнение, че бюджета се изразходва целесъобразно и 

според нуждите на детската градина. 

След проведеното гласуване за изпълнението на бюджета за 2021 г. - първо 

тримесечие се взе следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Приема се изпълнението на бюджета за 2021 г. - първо тримесечие 

 

Брой гласове ,,за” – 5 

Брой гласове ,,против” – 0 

Брой гласове ,,въздържал се” – 0 
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По т. 2 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения: 

Директорът каза, че е необходимо да се даде становище на основание чл.13, 

ал.3 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца 

в общинските детски градни на територията на община Севлиево, приета с Решение 

№012/31.01.2017 г. на Общински съвет – Севлиево за приема на децата за новите 

първи групи за учебната 2021/2022 г.  Тя запозна присъстващите с протокола на 

комисията от приема на децата и с Протокола от педагогическия съвет  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Дава се положително становище за извършване на прием на децата в ДГ 

„Радост“ за новите първи групи, направено от комисията назначена със 

заповед № РД- 10-180/16.04.2021 г. на директора и приети на Педагогически 

съвет на 29.04.2021 г. с Решение по т.2, Протокол № РД-06-07/29.04.2021 г. 

 

Приема Брой гласове „за“ – 5 

 

 Брой гласове „против“–0 

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 

 

По т. 3 от дневния ред, постъпиха следните изказвания: 

 

Общественият съвет одобрява качеството на образователната услуга, която 

предлага детската градина, както и участието на децата в различни проекти и 

местни инициативи. 

 

По т. 4 от дневния ред - Други се обсъди бъдещото развитие на 

образователната институция; привличане, задържане и обхват на децата в детската 

градина; механизъм за обхват; предоставяне на равни възможности на децата; 

работа с деца от уязвими групи и други. 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска 

градина „Радост“ се закри в 19.30 часа. 

 

  

 ПРОТОКОЛЧИК, 

 Росина Бориславова Герогиева:……………… 

 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 Нели Тотева -…………………. 

 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 


