
ПРОТОКОЛ №1 

От 31.01.2021 г. 

Днес, 31.01.2021 г. от 18,00 ч. се проведе редовно заседание на обществения съвет към 
ДГ №17 „Иглика" в електронна среда. 

Присъстваха 7 души - 5-ма редовни членове с право на глас. 
На заседанието присъства Атанас Балашев - председател на Училищно настоятелство 
"Иглика" и Венета Тенчева - директор на ДГ №17. 

Дневен ред: 

1 .Представяне на финансов отчет на делегирания бюджет на ДГ №17 „Иглика" за 
четвърто тримесечие на 2020 г. - м. октомври-м.декември. 
2.Съгласуване на план-приема на деца за учебната 2021/2022 година и представяне на 
становище от страна на обществения съвет. 
3.Съгласуване избора от учителите в детската градина на познавателните книжки по 
възрастови групи за учебната 2021/2022 г. и представяне на становище от страна на 
обществения съвет. 

Разисквания: 

По първа точка от дневния ред - г-жа Тенчева представи на присъстващите финансов 
отчет на делегирания бюджет на ДГ №17 "Иглика" за четвъртото тримесечие на 2020 
г.- м.октомври - м. декември. След запознаването с отчета разисквания и въпроси 
нямаше.Членовете на Обществения съвет одобриха и приеха отчета. 
Гласували - „за"- 5, „въздържал се" - няма,"против" - няма. 

По втора точка от дневния - г-жа Тенчева внесе искане за становище за план-
прием на децата за учебната 2021/2021 година, който е приет и съгласуван с решение на 
педагогически съвет, проведен на 25.01.2021 г. 
Планиран брой на групите в ДГ №17 „Иглика" за уч.2021-202 г. - 11 групи, както 
следва: 
Три групи за деца до 3 г.(яслени), две целодневни групи за деца на 3 г., две целодневни 
групи за деца на 4 г., две целодневни групи за деца на 5 г., две целодневни групи за 
деца на 6 г. След обсъждане предложението бе подложено на гласуване. 
Искането за становище за план-прием на децата за учебната 2021/2022 година, бе 
съгласувано от обществения съвет. Представяне на становище от страна на 
Обществения съвет в писмен вид - до 03.02.2021 г. 
Гласували - „за"- 5, „въздържал се" - няма,"против" - няма. 

По трета точка от дневния ред - г-жа Тенчева, директор внесе искане за 
становище за съгласуване избора на познавателните книжки за всички групи в 
детската градина за учебната 2021/2022 г. на изд. „Изкуства", които са приети с 



решение на педагогически съвет, проведен на 25.01.2020 г. Искането за становище 
избора на познавателните книжки за всички групи в детската градина за учебната 
2021/2022 г. на изд. „Изкуства", бе съгласувано от обществения съвет. Представяне на 
становище от страна на Обществения съвет в писмен вид - до 03.02.2021 г. 

1. Прие финансовия отчет на делегирания бюджет на ДГ №17 "Иглика" за 
четвъртото тримесечие на 2020 г.- м.октомври - м. декември. 

2. Одобри план-приема на децата за учебната 2021/2022 година и представя 
мотивирано писмено становище, в срок до 03.02.2021 г. 

3. Съгласува избора от учителите в детската градина на познавателните книжки за 
учебната 20201/2022 г. на изд. „Изкуства" и представя мотивирано писмено 
становище, в срок до 03.02.2021 г. 

След изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет бе закрито. 

РЕШЕНИЯ: 

към ДГ№17 „ Иглика 

Красимира Жеков 
Протоколист 


