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Детска градина „Радост“, Севлиево 

 

 

ПРОТОКОЛ  

№ РД-07-01/26.10.2020 г. 

 

Вх. № РД-12-49/26.10.2020 г. 

 

за проведено заседание на обществения съвет към детска градина „Радост“ 

 

 

 Днес, 26.10.2020  г. се състави този протокол, след получаване на становищата 

и гласуването он-лайн на членовете на обществения съвет към детска градина 

„Радост“, Севлиево. Заседанието се провежда в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование. 

 Право на гласуване имат 5 члена на обществения съвет, съгласно Заповед № 

37/21.10.2019 г. на директора на образователната институция. 

 

Дневен ред: 

1. Отчет на изпълнението на бюджета за трето тримесечие 2020. 

2. Становище за разпределение на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи – проектобюджет, заявка към община Севлиево. 

3. Обсъждане на качеството на образователната услуга. 

4. Други. 

 

По т. 1 от дневния ред 

 

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

30.09.2020 г. като им го изпрати на 19.10 2020 г. по електронен път заедно с 

материалите за общото събрание на ДГ. 

 

Въпроси, мнения и предложения не последваха. 

 

След проведеното гласуване за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г. се 

взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ:  
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Приема се изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г. 

Брой гласове ,,за” – 5 

Брой гласове ,,против” – 0 

Брой гласове ,,въздържал се” – 0 

 

По т. 2 от дневния ред 

 

Г–жа Ц. Ненчева изпрати на ОС по ел. път заявка за необходимите средства по 

видове разходи, дейности и обекти към община Севлиево за 2020 г. 

 

Представители на ОС одобряват разпределението на бюджета по дейности. 

 

След проведеното гласуване за разпределението на бюджета по дейности се 

взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ:  

 

Приема се представената заявка за необходимите средства по видове 

разходи, дейности и обекти към община Севлиево за 2021 г. 

 

 Брой гласове „за“ – 5 

 Брой гласове „против“–0 

 Брой гласове „въздържал се“ – 0  

 

По т. 3 от дневния ред 

 

Запознати са с резултатите от входната диагностика на децата и постижения; 

детската възстановка на ранното средновековие в град Хоталич по повод 

откриването на дните на Севлиево, участието на деца от ДГ в празниците на 

Севлиево – изложба „Тиква най-най…“; рисуване в Хаджистояновото училище; 

Откриване на панаирните дни с танц от децата и други. Запознати бяха с проект за 

допълнително обучение по БЕЛ – „АПСПО“ и другите проекти които в момента се 

реализират. 

По т. 4 от дневния ред 
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Организирани са допълнителни педагогически дейности за децата, които не са 

дейност на ДГ. Спазват се противоепидемичните мерки. 

 Най-важното е да се спазва план-програмата на ДГ за работа в условията на 

COVID -19. 

 

От 21.10 2020 до 26.10.2020 всички пет члена се запознаха с материалите на 

заседанието и върнаха обратни ел. писма, че са съгласни и приемат материалите без 

забележки. 

 

  

ПРОТОКОЛЧИК, 

Росина Бориславова Георгиева:……………… 

(име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

Нели Тончева Тотева  -…………………. 

(име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

  

  

 

 

  


