ДО
ВЯРА АЛЕКСАНДРОВА ДАНЕВА – ДИРЕКТОР НА ДГ“ЛЮЛЯК“
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА АТАНАСОВА – ПРЕДСТАВИТЕЛНА ФИНАНСИРАЩИЯ
ОРГАН ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ГАРО ДОНИК ГАГОСЯН - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ
ТЕОФАНА ИВАНОВА ЧЕЛИБАШКА - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ
ДИАНА ДЕЛЧЕВА АТАНАСОВА - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

ПОКАНА
От Здравка Ангелова Минева – председател на обществения съвет към ДГ“Люляк“
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
В изпълнение на ЗПУО – глава 14 обществени съвети, чл. 20, ал. 1 от Правилника за
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата, издаден от Министерство на образованието и науката и във връзка с чл. 16, ал.
1, т. 4 и т.8 Ви уведомявам, че 16.03.2021 г. от 17:45 часа в дирекцията на ул.“Екзарх
Йосиф“№4 проведе на заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:
1. Разпределение на бюджета на ДГ”Люляк“ за 2021 година
2. Съгласуване избора на учителите за учебните помагала за учебната 2021/2022
година.
Моля, в срок до три дни преди деня на заседанието потвърдете своето участие при
учителите на групата.
Прилагам проект на бюджета на ДГ“Люляк“за 2021г., Препис с решение на
Педагогически съвет от 12.03.2021г.
01.03.21г.

С уважение:
/ Здравка Минева – председател на ОС/

П Р О Т О К О Л № 3/ 16.03.2021
От заседание на обществения съвет към ДГ„Люляк“ гр.Пловдив

Днес, 16.03.2021 год., в 17:45 часа, в дирекцията се проведе заседание на
обществения съвет към ДГ“Люляк“
На заседанието присъстваха директора на ДГ“Люляк“ и следните членове на
обществения съвет:
1. Магдалена Атанасова – старши счетоводител в район“Централен“/ представител на
финансиращия орган;
2. Здравка Минева – председател на обшествения съвет;
3. Теофана Челибашка – секретар на обществения съвет;
4. Гаро Гагосян – член на обществения съвет;
5. Диана Атанасова – член на обществения съвет;
Събранието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет
дневен ред:
1. Разпределение на бюджета на ДГ”Люляк“ за 2021 година. Представяне на
становище на ОС
2. Съгласуване избора на учителите за учебните помагала за учебната 2021/2022
година.
По т. 1
Членовете на обществения съвет са запознати разпределението на средствата в бюджета
ДГ“Люляк‘‘ 2021 година. Председателя на обществения съвет представи становището с
което членовете одобряват разпределението на средствата в бюджета за 2021г.
Предвидени са средства за материали, ремонти, заплати, храна, вода, ел. енергия.
По т. 2 Членовете на обществения съвет са запознати с решението на Педагогическия съвет
за избора на учебните помагала. Съгласува се решението на учителите през 2021/2022
учебна година I - ва и II – ра възрастова група да работят с познавателните книжки
„Моливко – играя и зная“ на изд. Слово; III – та и IV- та подготвителна възрастова група да
работят с познавателни книжки „Златно ключе“ на изд. ,,Бит и техника“.
След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет приключи.
Председател: Здравка Минева –
Протоколчик: Теофана Челибашка -

ДО
Г-ЖА ВЯРА АЛЕКСАНДРОВА ДАНЕВА –
ДИРЕКТОР НА ДГ“ЛЮЛЯК“

СТАНОВИЩЕ
ОТ:
Обществения съвет към ДГ „Люляк“

Относно:
Разпределение на бюджета на ДГ”Люляк“ за 2021 година
УВАЖАЕМА Г – ЖО ДАНЕВА,
Представяме на Вашето внимание Становище на обществения съвет за
разпределение на средствата в бюджета на ДГ”Люляк“ за 2021 година
След като се запознахме с направения подробен проект на разпределението на
средствата в бюджета на ДГ за 2021г., обществения съвет към ДГ „Люляк“ смята, че
средствата са планирани целесъобразно. Предвидени са средства за ремонти, материали,
заплати, храна и др. необходимости за децата и персонала.
16.03.2021 г.

1. Здравка Минева –

