
  
 

ПРОТОКОЛ № 3 

Дата на провеждане на работното заседание: 22.05.2020 г. Начален час - 17.00 ч. 

Място на провеждане – салона на Детска градина „Мир“, при строги 

епидемиологични мерки и задължителното носене на лични предпазни маски. 

На заседанието присъстваха следните членове на Обществения съвет: 

1. г-жа Борислава Колева - председател 

2. г-жа Донка Щилянова – финансиращ орган 

3. г-н Биволарски – директор на ДГ „Мир” 

4. г-жа Гергана Милева - член 

5. г-жа Наталия Пенчева – член 

6. г-н Христо Клисуров - член 

Заседанието се проведе при следния: 

Дневен ред: 

1. Запознаване с членовете на Обществения съвет с бюджета на детската градина – 

2020 г. 

2. Отчет на директора за изпълнението на първото тримесечие на бюджет 2020 г. 

3. Запознаване с мерките за започване, след епидемиологичната обстановка в ДГ. 

4. Запознаване с проект по ПУДОС – спечелен. 

5. Разни. 

 По първа точка от дневния ред: 

Г-н Биволарски запозна членовете на Обществения съвет с всички компоненти на 

планувания за 2020 г. бюджет и подробно коментира дейности и параграфи по него. 

- Очаквани разходи по видове; 

- Параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – 

численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонала, 

осигурителни вноски; 

- Списък на капиталовите разходи; 

- Основните ограничения при формирането на бюджета; 

- Размера на целевите средства по видове; 

- Други; 

 По втора точка от дневния ред: 

Г- н Биволарски сведе до знанието на членовете на Обществения съвет бюджета за 

първото тримесечие. 

Те изразиха мнението си и единодушно се съгласиха с изпълнението на бюджета 2020 г. 

 По трета точка от дневния ред: 

Директорът на детската градина запозна присъстващите с мерките за организиране на 

дейностите в детските градини, след възстановяване на приема на децата. /основни 

мерки/ 

- Макар, че ДГ се отварят за посещение от всички деца, в настоящата ситуация 

единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е 
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домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се 

грижи възрастен, да останат вкъщи. 

- Подновяването на посещението на ДГ може да стане само пожелание на 

родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват 

новите правила за работа на ДГ, за което подписват декларация по образец 

еднократно по подновяване на посещението на ДГ от детето. 

- Отварянето на ДГ „Мир“ за посещение ще започне на 26.05.2020 г. по решение 

на ДГ и съгласувано с родителите само след осигурени строги санитарно- 

хигиенни условия. 

- Приемът в ДГ се извършва по предварително оповестен график, при 

необходимост, а ако климатичните условия го позволяват на двора на специално 

обособено пространство, осигуряващо отстояние на най- малко 2 м. между 

семействата, като не се допуска влизането на придружители на децата в сградата 

на ДГ. Приемът се извършва от медицинско лице или друго упълномощено от 

директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни 

средства, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето 

може да бъде отказано приемане. 

- С децата, които подновяват посещението си на ДГ, не се провеждат 

педагогически ситуации, а само допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждането на навици за 

здравословен начин на живот. 

- Не се допуска събиране на едно място на персонал от ДГ, освен ако това не е 

необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и 

контакти на член от персонала на ДГ с повече от една група. 

- Учителят по музика и психолога на ДГ ще бъдат разпределени само в една група 

на ден. 

 По четвърта точка от дневния ред: 

Г-н Биволарски запозна присъстващите с проекта по ПУДОС, който е спечелил, той 

един от шестнайсетте избрани в град Пловдив. Ще има еко ферма, био градинка, 

всичко ще бъде съобразено по метода на Мария Монтесори, в допълнение и дигитална 

среда в помощ на педагозите. 

Г-жа Наталия Пенчева изрази мнение, дали няма да бъде добре за имиджа на детската 

градина да бъдат поканени медиите и кмета на града, кмета на района, при откриването 

на площадката. 

 По пета точка от дневния ред: 

Постъпиха въпроси: 

1. Г- жа Пенчева предварително беше сондирала мнение с родители от групите и 

отправи няколко въпроса. 

- Може ли децата да носят вода в пластмасови бутилки? Отговор: Не. 

 
Във връзка с получено писмо на Министерството на образованието и науката № 

9105-417/12.12.2017 г., вх. № РУО1-29443/13.12.2017 г., и писмо на Министерството 

на здравеопазването (МЗ) с изх. № 98-358/22.11.2017 г., Ви уведомявам следното: 

 

Съгласно чл. 31, ал. 1, т.10 от Наредба № 26 от18 ноември 2008 г. на МЗ за 

устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 

изисквания към тях и чл. 27, ал. 1, т. 8 от Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. на МЗ за 

здравните изисквания към детските градини, в детските заведения задължително 



 

 


