
               ДГ “ Щастливо детство “ гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе 
ул. “Г. С. Раковски “ № 2, тел. 08161 / 2216, 2944, моб. тел. 0878509993 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес, 09.12.2016 г. (петък) от 16:30 часа в методичния кабинет, находящ се в централния  
корпус в сградата на Детска градина „Щастливо детство”, гр. Ветово, ул. „Г.С.Раковски” № 2, се 
проведе събрание на родителите ,излъчени на родителски срещи по групи за създаване  на 
обществен съвет, свикано от директора на ДГ на основание   чл.3 ,чл.7 т.2.и чл.7 (3 )от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските 
градини и училищата Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. Издаден от министъра на образованието 
и науката.  
 
 На събранието присъстват 8 от общо 11 представители на родители излъчени на 
02.12.2016г.на среща на родителите. 
 

Отсъстват 3 – г-жа Первин Чорова ,г-жа Стефка Василева и г-жа Севджихан Аптишева, 
които информираха за мотивите на отсъствието си - децата им са болни. 
 На събранието присъства и представител на финансиращия орган определен от кмета 
на общината - г-н Ивайло Кадишев. 

Отсъства г-жа Боянка Димитрова ,определена от кмета на общината като резервен член.  
Г-жа Г.Ахмакова –директор на ДГ откри събранието; 
Добър ден уважаеми родители.Добре дошли на срещата днес.Както знаете на 02.12. бяха 

проведени родителски срещи по групи и вие сте тези,които бяхте излъчени за представители на 
общинския съвет.Съобразих се с работното ви време преди да ви отправя поканата ,за да има 
максимално присъствие от ваша страна на днешното събрание.Обадиха ми се три майки ,които 
няма да могат да присъстват днес ,поради уважителни причини.Децата им са болни и не могат 
да ги оставят.Севджихан ми каза ,че ще води детето си на лекар.Другите две са Стефка и 
Первин.Проведох разговор с юриста на РУО ,за това дали има пречка Бюлент Салимов да е член 
на обществения съвет ,поради факта ,че е Общински съветник, тъй като той имаше притеснения 
за това .Отговорът беше ,че няма забрана и има право да бъде член. 

Съгласно чл. 5. (1) от правилника не може да бъде член на обществения съвет лице, 
което е:  
 1.осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; 
 2.член на настоятелството на детската градина; 
 3. в трудово или облигационно правоотношение с детската градина, изпълнител или в трудово 
правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е, детската градина, 
първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене. 

Съгласно чл.5 (2) Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която 
удостоверяват липсата на обстоятелствата по ал. 1., за това е необходимо да попълните 
декларациите ,които съм подготвила ,а също така и да се подпишете в присъствения списък. 
 Г-н Кадишев; 
Предлагам да преминем по процедурата.Трябва да изберем 4 основни и 4 резервни членове от 
присъстващите. 
Има ли някой ,който желае да бъде в ръководството? 
 Г-н Ивелин Ахмаков: 
Какво прави това ръководство? 
 Г-жа Г.Ахмакова:  На 02.12. запознах родителите с правомощията и задълженията на 
обществения съвет, но сега отново ще ги припомня. 
 Общественият съвет в детската градина: одобрява стратегията за развитие на детската градина 
и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението; участва в работата на педагогическия 
съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на ДГ и за 
предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи;предлага 
политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на 
резултатите от самооценката на институцията, и инспектирането на детската градина; дава 
становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, 



както и за отчета за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет; съгласува 
предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на 
предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета детската 
градина; съгласува училищния учебен план;. участва с представител на родителите в комисиите 
за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за 
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти; съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се 
предоставят за безвъзмездно ползване на учениците; сигнализира компетентните органи, когато 
при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове; дава 
становище по план-приема на децата; участва с представители в създаването и приемането на 
етичния кодекс на ДГ; участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на 
длъжността „директор"; участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право 
на съвещателен глас. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на 
директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на 
съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет. 
 Тези ,които се нагърбват с участие в общ. съвет  е хубаво да присъстват системно, за да 
бъдат в течение на работата му.  Г-н Кадишев Вие имате ли някакъв опит, бил ли сте на 
други събрания? 

Г-н Кадишев: 
Първо заседание ми е.Теоретично съм запознат.Родителите не трябва да се притесняват 
толкова много.Директорът ще подпомага нашата дейност.Идеята е взаимно да работим и да си 
помагаме и чисто нормативно да спазваме правилата и сроковете. 
 Г-жа Ахмакова: 

Мандатът е 3 години за всеки член, но са допустими 2 мандата. Бяхме говорили на 
родителските срещи, когато се излъчват представители,те да са родители на деца от яслена 
,първа, втора и трета група,точно заради това. Ако са родителите на деца от 4-та група, тъкмо 
ще се научи какво да прави и трябва да напусне.Директорът е длъжен да подпомага дейността 
на обществения съвет, длъжен е да осигурява изчерпателна, актуална, разбираема и вярна 
информация, както и всички сведения и документи, необходими за дейността му, но той не може 
да е инициатор. 

Хубаво е всички да се запознаете подробно с правилника ,с това какви са ви 
задълженията, отговорностите и как да работите. 
 Г-н Кадишев: 

Този,който ще бъде избран трябва да има по-голяма обща компетентност,без да искам 
да обиждам ,но все пак трябва да има обща представа за дневен ред, писане на протокол, за 
бюдже .Но пак казвам,не е толкова страшно.  
 Г-жа Сибел Селиман: 
От общината да е. 
 Г-н Кадишев: 
Не се допуска председателят да е представител на общината. Нека да е от родителската квота. 
 

Г-н Кадишев води събранието по отношение на избора на председател ,основни и 
резервни членове на обществения съвет. 

 

Г-н Кадишев: 
Аз предлагам да определим първо основните членове ,след това резервните и  от основните да 
изберем председател. 

Г-н Ивелин Ахмаков: 
 Ако някой от всички решава ,че не може да продължи участието си в общественият съвет, има 
ли начин да се откаже? 
 Г-н Кадишев: 
Можеш да се откажеш.Затова се избират резервни членове. 

Г-н Бюлент Салимов: 
Моето дете напуска ДГ след 2 години.Оставам или напускам и аз? 
 Г-жа Г.Ахмакова: 
След като детето ти излиза от ДГ ,излизаш и ти от обществения съвет. 
 Г-жа Гюлбенур Мурадова: 
Може ли и аз да кажа.Мисля да се откажа, догодина детето ми ще е последна година.Остава на 
половина. 
 



 Г-н Кадишев: 
Обаче е хубаво  сега да изчакаш, на по-късен етап ще уважим твоето желание. 
 Г-н Бюлент Пехливанов: 
Ще се съобразявате ли с това ,когато съм на смени? 
 Г-жа Г.Ахмакова: 
Председателят трябва да информира членовете навреме Съгласно наредбата заседанията на 
обществения съвет се свикват с изпращане на покана от председателя до всеки член, както и до 
други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото 
за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички необходими материали по 
дневния ред. Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата на детската градина и/или 
на интернет страницата на съответната институция най-малко 10 дни преди деня на заседанието. 
Към поканата се посочва и мястото, на което заинтересованите лица могат да се запознаят с 
материалите по дневния ред. 
 Г-н Кадишев: 
Аз предлагам вече да преминем към процедурата по избора.Гласуването е явно с обикновено 
мнозинство.Имате ли предложения? Както се разбрахме първо да изберем основните членове. 
 

Сибел Селиман и  Ивелин Ахмаков се самопредложиха за основни членове. 
Бюлент Пехливанов се самопредложи за основен член. 
Бюлент Салимов се самопредложи за основен член ,но не и за председател. 
Петя Радославова, Ахмет Белберов, Ертан Исметов, Гюлбенур Мурадова прецениха, 

че е по-добре за тях да са резервни членове.  
 Г-н Кадишев: 
Предлагам да преминем към поименно гласуване по реда на постъпилите предложения. 

Който е съгласен Сибел Селиман за основен член на обществения съвет ,моля да гласува 
с вдигане на ръка. 

  
Всички гласуваха единодушно   „За“ 9 -приема се. 

 
Който е съгласен Ивелин Ахмаков за основен член на обществения съвет ,моля да 

гласува с вдигане на ръка. 
 
Всички гласуваха единодушно   „За“ 9 -приема се. 

 
Който е съгласен Бюлент Пехливанов за основен член на обществения съвет ,моля да 

гласува с вдигане на ръка. 
  

Всички гласуваха единодушно   „За“ 9 -приема се. 
 
Който е съгласен Бюлент Салимов за основен член на обществения съвет ,моля да 

гласува с вдигане на ръка. 
  

Всички гласуваха единодушно   „За“ 9 -приема се. 
 
Пристъпваме към гласуване на резервните членове. 

 
Който е съгласен Петя Радославова за резервен член на обществения съвет ,моля да 

гласува с вдигане на ръка. 
  

Всички гласуваха единодушно   „За“ 9 -приема се. 
 

Който е съгласен Ахмет Белберов за резервен член на обществения съвет ,моля да 
гласува с вдигане на ръка. 
  

Всички гласуваха единодушно   „За“ 9 -приема се. 
Който е съгласен Ертан Исметов за резервен член на обществения съвет ,моля да 

гласува с вдигане на ръка. 
  

Всички гласуваха единодушно   „За“ 9 -приема се. 
 



Който е съгласен Гюлбенур Мурадов за резервен член на обществения съвет ,моля да 
гласува с вдигане на ръка. 
  

Всички гласуваха единодушно   „За“ 9 -приема се. 
 Г-н Кадишев: 
Остава да определим председателя.За да има той по-широка подкрепа предлагам в гласуването 
да участват всички и основни и резервни членове.Председателят трябва да е един от основните 
членове. 
 Г-н Ивелин Ахмаков: 
Има ли конфликт на интереси-че сме в родствена връзка? 
 Г-жа Г.Ахмакова: 
Още като видях, че са те излъчили в първа група, аз попитах .Няма проблем.И в правилника 
нищо не е написано за родствени връзки. 
  

Бюлент Салимов и Петя Радославова предложиха за председател на обществения 
съвет г-н Ивелин Ахмаков. 

Г-н Кадишев подложи на гласуване предложението. 
  Всички  гласуваха единодушно  „За“ 9 – приема се. 
 
  
 Събранието  приключи в 17:15 с изчерпване на действията по избор на членове и 
председател. 
 
Протоколът се състави в …….екземпляра  
 
 

Протоколчик:……………. 
 
/Севгюл Емин -зам.директор ,уч.дейност/ 

 
 
Директор:………………… 
 
/Галя Ахмакова/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 


