
Протокол №2/25.02.2020г 

 

      На 25.02.2020, се състоя заседание на Обществения съвет към детска градина 

„Ханс Кристиян Андерсен“. 

      На събранието присъстваха Председателя на Общественият съвет – г-жа 

Съботинова, Директора на детска градина „Ханс Кристиян Андерсен“, г-жа Атанасова 

и шест члена на съвета, т.ест на лице е изискуемият кворум съгласно чл.22, ал.1 от 

Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 

детските градини и училища. Приложено списък за регистрация на присъстващите. 

 

      Заседанието премина при следния дневен ред: 

1. Представяне на бюджет 2020 на детска градина „Ханс Кристиян Андерсен“. 

2. Представяне на учебния план на детската градина. 

3. Представяне на проект на детската градина, с който се кандидатства за 

обновяване на малкия стадион и превръщането му в спортна площадка с различни 

кътове за обучаване на децата в темата за опазването на околната среда. 

4. Етичен кодекс на служителите на детска градина „ Ханс Кристиян Андерсен“. 

5. Запознаване с Устава на ОС по наредбата за обществените съвети и Правилника 

за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските 

градини и училища. 

4. Спонтанно възникали въпроси и теми. 
   

      По първа точка от дневния ред г-жа Атанасова разясни подробно начина на 

формирането на бюджета чрез държавна и общинска субсидия.  

Държавната субсидия е предназначена за заплати, осигуровки и част от 

изхранването на подготвителните групи. 

Общинската субсидия  е предназначена за храна, заплащане сметките към 

електроснабдителните и ВИК дружества. 

Г-жа Атанасова запозна присъстващите с подробен анализ на разходите и тяхното 

разпределение. 

 

      По точка втора г-жа Атанасова запозна присъстващите с учебния план. 

Присъстващите нямаха забележки и допълнения. 

 

       По точка трета г-жа Атанасова представи проекта под надслов „ Обичам 

природата и аз участвам“ , който съчетава здравословния начин на живот, спорта и 

грижата за природата. Г–жа Атанасова разясни процеса на подготовка, 

кандидатсване и одобрение на проектите към МОСВ. 

 

       По точка четвърта г-жа Атанасова запозна присъстващите с „Етичен кодекс на 

детска градина „Ханс Кристян Андерсен“, чиято актуализация е разгледана и приета 

на Педагогически съвет.  

Етичният кодекс бе обсъден и съгласуван с ОС. 

 

       По точка пета г-жа Атанасова представи Устава на ОС по наредбата за 

обществените съвети и Правилника за създаването, устройството и дейността на 

Обществените съвети към детските градини и училища. 

 

       Спонатанно възникнали въпроси и теми: 

1. Споделяне на проблем за неработеща за няколко дни система за електронно 

плащане. 



2. Въпрос – в павилиона, където е басейна дали могат да се сложат 

влагоабсорбатори. Г-жа Атанасова отговри,че има термометър за влажност и 

температура на въздуха, които се измерват ежедневно и се водят на отчет. 

3. Въпрос – относно механизма за отдаване помещения/зали под наем. Г-жа 

Атанасова изясни механизма на отдаване. Средствата постъпват в Общината и 

се връщат към детското заведение два пъти годишно. 

4. Въпрос – относно подмяната на оградата на детска градина „Ханс Кристиян 

Андерсен“. Г-жа Атанасова обясни, че се извършва на етапи. 

5. Предложение – да се организира Великденски маратон с билет за участие с 

цел събиране на средства за подпомагане дейностите на детската градина. 

 

 

 

Протоколчик: ......................... 

                     /Илияна Велева/ 

 

 

Председател: ......................... 

                     /Мария Съботинова/ 

 


