ДГЪАЛЕНТИНА” - OETTIF.CTRFH ГЪВНТ
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ДОРА МИРЧЕВА-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН
ЙОРДАНКА СТОЯНОВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ЕЛЕНА ДЕМИРОВА- ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ЕМИЛИЯ МЕРАЗОВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖИ,

Каня Ви на заседание на Обществения съвет към ДГ “Валентина“, което ще се състои
на 21.10.2019г.от 17.45 часа в детската градина.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Запознаване с отчета за дейността на Обществения съвет към детска градина
„Валентина“ за изминалата учебна година 2018/2019г.
2. О тчетна изпълнението на бюджета на детската градина към 30.09.2019 г.
3. Разни

Юлиана Мишовска
Председател на Обществения съвет към ДГ „Валентина“

ДГЪАЛЕНТИНА” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, Р-Н “ЮЖЕН”
Бул.”Ал.Стамболийски” 66 , тел:694-175

П Р О Т О К О Л №1
за проведено заседание на Обществения съвет към Детска градина „Валентина” за
учебната 2019/2020г.

Днес 21.10.2019г. от 17:45 часа в изпълнение на чл.267 от ЗПУО се проведе заседание
на Обществения съвет към Детска градина „Валентина”
На срещата присъстваха 4 члена на Обществения съвет . Всички членове с право
на съвещателен глас са регистрирани в присъствен списък, който е неразделна част от
настоящия протокол.
Срещата протече по предварително обявен дневен ред:
1. Запознаване с отчета на бюджета към 30.09.2019г.
2. Запознаване с отчета за дейността на Обществения съвет към детска градина
„Валентина“ за изминалата учебна 2018/2019 година.
3. Разни

По т. 1 от дневния ред, госпожа Мишовска запозна родителите с отчета на бюджета
към 30.06.2019г.
По т.2 от дневния ред госпожа Мишовска запозна родителите с отчета за дейността
на Обществения съвет през изминалата учебна 2018/2019 година.
След изчерпване на дневния ред, заседанието приключи.
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ДГЪАЛЕНТИНА” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, Р- Н“ЮЖЕН”
Бул.”Ал.Стамболийски” 66 , тел:694-175
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ДОРА МИРЧЕВА-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН
ЕЛЕНА ДОБРЕВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
РАДОСТИНА ГАВАДИНОВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ЗЛАТКА ЕВДОКИМОВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ПЕТЯ БЛАГОЕВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖИ,

Каня Ви на заседание на 13.01.2020г.
Срещата ще протече при следния дневен ред:
1. Избор на председател на обществения съвет към ДГ „Валентина“
2. Запознаване с отчета на бюджета към 31.12.2019г.
3. Разни

Евгения Церовска
Директор на ДГ „Валентина“

ДГ”ВАЛЕНТИНА” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ. Р-Н “ЮЖЕН”
Бул.”Ал.Стамболийски” 66 , тел:694-175

П Р О Т О К О Л №2
за проведено заседание на Обществения съвет към Детска градина „Валентина” за
учебната 2019/2020г.

Днес 13.01.2020г. от 17:45 часа в изпълнение на чл.267 от ЗПУО се проведе заседание
на Обществения съвет към Детска градина „Валентина”
На срещата присъстваха 5 члена на Обществения съвет и директорът на детската
градина г-жа Церовска . Всички членове с право на съвещателен глас са регистрирани в
присъствен списък, който е неразделна част от настоящия протокол.
Срещата протече по предварително обявен дневен ред:
1. Избор на председател на обществения съвет към детска градина „Валентина“
2. Запознаване с отчета на бюджета към 31.12.2019г.
3. Разни
За протоколчик единодушно бе избрана г-жа Елена Добрева.
По т. 1 от дневния ред постъпиха следните предложения за председател на
обществения съвет на детска градина „Валентина“.
Радостина Стефанова Гавадинова
(име,презиме,фамилия на номиниращия)
Предложи Петя Стоянова Благоева
(име,презиме,фамилия на номинирания)
за председател на обществения съвет към ДГ „Валентина“
След проведеното пряко гласуване за председател на обществения съвет към ДГ
„Валентина“ бе избрана:
№
по
ред:

1

Брой получени гласове

Име, презиме, фамилия на
кандидата

Петя Стоянова Благоева

„за”

„против”

„въздържал
се”

4

0

0

По т.2 от дневния ред госпожа Церовска запозна родителите с изпълнението на
бюджета към 31.12.2019г.,като разясни подробно средствата, които са разходвани по
дейности и отделни параграфи.
На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет към ДГ
„Валентина“ взе следните решения:
1. Избра Петя Стоянова Благоева за председател на обществения съвет към ДГ
„Валентина“ .
След изчерпване на дневния ред, заседанието приключи.

ПРОТОКОЛЧИК,
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ДГ”ВАЛЕНТИНА” -ОБЩ ЕСТВЕН СЪВЕТ
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ДОРА МИРЧЕВА-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН
ЕЛЕНА ДОБРЕВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
РАДОСТИНА ГАВАДИНОВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ЗЛАТКА ЕВДОКИМОВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖИ ,

Каня Ви на заседание на Обществения съвет към ДГ „Валентина“, което ще се състои на
25.02.2020г. от 17.45 часа в детската градина.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Запознаване с предложението за разпределение на предходния остатък към
31.12.2019г. от бюджета за 2019.
2. Запознаване с проекта на бюджета за 2020г.
3. Разни

Петя Благоева
Председател на Обществения съвет към ДГ „Валентина“

ДГ”ВАЛЕНТИНА” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, Р-Н “ЮЖЕН”
Бул.”Ал.Стамболийски” 66 , тел:694-175

П Р О Т О К О Л №3
за проведено заседание на Общественик! съвет към Детска градина „Валентина” за
учебната 2019/2020г.

Днес 25.02.2020г. от 17:45 часа в изпълнение на чл.267 от ЗПУО се проведе заседание
на Обществения съвет към Детска градина „Валентина”
На срещата присъстваха 5 члена на Обществения съвет. Всички членове с право
на съвещателен глас са регистрирани в присъствен списък, който е неразделна част от
настоящия протокол.
Срещата протече по предварително обявен дневен ред:
1. Запознаване с предложението за разпределение на преходния остатък към
31.12.2019г.от бюджета за 2019г.
2. Запознаване с проекта на бюджета на детската градина за 2020г.
3. Разни
По т. 1 от дневния ред госпожа Церовска съгласува с родителите разпределението на
установеното към края на предходната 2019г. превишение на средствата по
постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина.
По т.2 от дневния ред госпожа Церовска съгласува с родителите проекта на бюджета
за 2020г.
Родителите одобриха разпределението на преходния остатък към 2019г. и проекта на
бюджета за 2020г.
След изчерпване на дневния ред, заседанието приключи.

ДГЪАЛЕНТИНА” -ОБЩ ЕСТВЕН СЪВЕТ
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ДОРА МИРЧЕВА-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН
ЕЛЕНА ДОБРЕВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
РАДОСТИНА ГАВАДИНОВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ЗЛАТКА ЕВДОКИМОВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖИ ,

Каня Ви на онлайн заседание на Обществения съвет към ДГ „Валентина“, което ще се
състои на 08.06.2020г. от 17.45 часа.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Запознаване с анекс към договор от 1.10.2020г. за предоставяне на допълнителни
дейности- модерен балет,английски език и народни танци в ДГ от фирма „Данивер“
2. Запознаване с анекс към договор от 3.10.2020г. за предоставяне на допълнителни
дейности- футбол в ДГ от фирма „Пловдив Старс“
3. Запознаване с отчета на бюджета на детската градина към 31.03.2020г.
4. Разни

Петя Благоева
Председател на Обществения съвет към ДГ „Валентина“

ДГЪАЛЕНТИНА” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, Р-Н “ЮЖЕН”
Бул.^Ал.Стамболийски” 66 , тел:694-175
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П Р О Т О К О Л №4
за проведено заседание па Обществения съвет към Детска градина „Валентина” за
учебната 2019/2020г.

Днес 08.06.2020г. от 17:45 часа в изпълнение на чл.267 от ЗПУО се проведе онлайн
заседание на Обществения съвет към Детска градина „Валентина”
На срещата присъстваха 5 члена на Обществения съвет. Всички членове с право
на съвещателен глас са регистрирани в присъствен сиисък. който е неразделна част от
настоящия протокол.
Срещата протече по предварително обявен дневен ред:
1. Запознаване с анекс към договор от 1.10.2019г. за предоставяне на допълнителни
дейности- модерен балет,английски език и народни танци в ДГ „Валентина“ от
фирма ЕТ,,Данивер“-Георги Гогов.
2. Запознаване с анекс към договор от 3.10.2019г. за предоставяне па допълнителни
дейности- футбол в ДГ „Валентина“ от фирма „Пловдив Старс“ЕООД.
3. Запознаване с отчета на бюджета на детската градина към 31,03.2020г.
4. Разни
По т. 1 от дневния ред госпожа Благоева запозна родителите с анекса към договора с
фирма ЕТ „Данивер“ Георги Гогов.
По т.2 от дневния ред госпожа Благоева запозна родителите с анекса към договора с
фирма „Пловдив C rape" ЕООД.
По т.З от дневния ред госпожа Благоева запозна родителите с отчета на бюджета към
31.03.2020г.
Родителите съгласуваха помежду си и одобриха представените анекси.
След изчерпване на дневния ред, заседанието приключи.

Председател
/П .Б лагоева/

ДГ”ВАЛЕНТИНА” -ОБЩ ЕСТВЕН СЪВЕТ
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ДОРА МИРЧЕВА-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН
ЕЛЕНА ДОБРЕВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
РАДОСТИНА ГАВАДИНОВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ЗЛАТКА ЕВДОКИМОВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖИ ,

Каня Ви на онлайн заседание на Обществения съвет към ДГ „Валентина“, което ще се
състои на 28.07.2020г. от 17.45 час.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Запознаване с отчета на изпълнението на бюджета към 30.06. 2020г.
2. Разни

Петя Благоева
Председател на Обществения съвет към ДГ „Валентина“

ДГ”ВАЛЕНТИНА” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ. Р-Н “ЮЖЕН”
Бул.”Ал.Стамболийски” 66 , тел:694-175

М. с* ммг.

П Р О Т О К О Л №5

за проведено заседание на Обществения съвет към Детска градина „Валентина” за
учебната 2019/2020г.

Днес 28.07.2020г. от 17:45 часа в изпълнение на чл.267 от ЗПУО се проведе онлайн
заседание на Обществения съвет към Детска градина „Валентина”
На срещата присъстваха 5 члена на Обществения съвет. Всички членове с право
на съвещателен глас са регистрирани в присъствен списък, който е неразделна част от
настоящия протокол.
Срещата протече по предварително обявен дневен ред:
1. Запознаване с отчета на бюджета на ДГ „Валентина“ към 30.06.2020г.
2. Разни
По т.1 от дневния ред госпожа Благоева запозна родителите с отчета на бюджета
към 30.06.2020г. на ДГ „Валентина“, като представи подробно изразходваните средства
по параграфи.
След изчерпване на дневния ред, заседанието приключи.
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Председател
/П.Благоева/

ДГ”ВАЛЕНТИНА” -ОБЩ ЕСТВЕН СЪВЕТ
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ДОРА МИРЧЕВА-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН
ЕЛЕНА ДОБРЕВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
РАДОСТИНА ГАВАДИНОВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ЗЛАТКА ЕВДОКИМОВА-ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ПЕТЯ БЛАГОЕВА -ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖИ ,

Каня Ви на онлайн заседание на Обществения съвет към ДГ „Валентина“, което ще се
състои на 14.09.2020г. от 17.45 часа.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Запознаване със Стратегията на развитието на ДГ „Валентина“ 2020-2024г.,
Правилника за вътрешния трудов ред и Правилника за дейността на детската
градина.
2. Разни

Евгения Церовска
Директор на ДГ „Валентина“

ДГЪАЛЕНТИНА” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, Р-Н “ЮЖЕН”
Бул.”Ал.Стамболийски” 66 , тел:694-175
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П Р О Т О К О Л №6
за проведено заседание на Обществения съвет към Детска градина „Валентина” за
учебната 2019/2020г.

Днес 14.09.2020г. от 17:45 часа в изпълнение на чл.267 от ЗПУО се проведе онлайн
заседание на Обществения съвет към Детска градина „Валентина”
На срещата присъстваха 5 члена на Обществения съвет и директора на ДГ
„Валентина: Евгения Церовска. Всички членове с право на съвещателен глас са
регистрирани в присъствен списък, който е неразделна част от настоящия протокол.
Срещата протече по предварително обявен дневен ред:
1. Запознаване със Стратегията на развитието на ДГ „Валентина“ 2020-2024г.,
Правилника за вътрешния трудов ред и Правилника за дейността на детската
градина.
2. Разни
По т.1 от дневния ред госпожа Церовска запозна родителите със Стратегията за
развитието на ДГ за следващите четири години. Също така запозна родителите с
Правилника за вътрешния трудов ред и Правилника за дейността на детската градина.
След изчерпване на дневния ред, заседанието приключи.

ПРОТОКОЛЧИК,
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Председател:.

...............
/П.Благоева/
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ДГ”ВАЛЕНТИНА” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ. Р-Н “ЮЖЕН”
Бул.”Ал.Стамболийски” 66 , тел:694-175

П Р О Т О К О Л №1
за проведено заседание на Обществения съвет към Детска градина „Валентина” за
учебната 2020/2021г.

Днес 21.10.2020г. от 17:45 часа в изпълнение на чл.267 от ЗПУО се проведе онлайн
заседание на Обществения съвет към Детска градина „Валентина”
На срещата присъстваха 5 члена на Обществения съвет. Всички членове с право
на съвещателен глас са регистрирани в присъствен списък, който е неразделна част от
настоящия протокол.
Срещата протече по предварително обявен дневен ред:
1. Запознаване с отчета на Обществения съвет към ДГ „Валентина“ за учебната
2019/2020г.
2. Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета към 30.09.2020г.
3. Разни
По т.1 от дневния ред госпожа Благоева запозна родителите с отчета на
Обществения съвет към ДГ „Валентина“ .
По т.2 от дневния ред госпожа Благоева запозна родителите с изразходваните
средства по параграфи от отчета на бюджета към 30.09.2020г.
След изчерпване на дневния ред, заседанието приключи.

ПРОТОКОЛЧИК.

(подпис)

П редседател:

/П.Благоева/

ОТЧЕТ
за дейността на Обществения съвет към Детска градина
„ВАЛЕНТИНА“ гр. Пловдив за учебната 2019/2020година
Общественият съвет към ДГ „Валентина“ гр. Пловдив е орган за
подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол
на управлението й.
В изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата, Общественият съвет към ДГ „Валентина“
проведе общо 6 заседания за учебната 2019/2020г..
През месец октомври 2019 г. се състоя първото заседание на Обществения
съвет и на него членовете се запознаха с:
• отчета на изпълнението на бюджета на детската градина към
30.09.2019г.
• отчета за дейността на Обществения съвет към ДГ „Валентина“ .
През месец януари 2020г. се проведе второто заседание на Обществения
съвет. На него членовете се запознаха и обсъдиха:
• отчета на изпълнението на бюджета на детската градина към
31.12.2019г.
• избор на председател на обществения съвет към ДГ „Валентина“.
През месец февруари 2020г. се проведе трето заседание, на което
членовете са запознаха с:
• предложението за разпределяне на преходния остатък към
31.12.2019г. от бюджета за 2019г.
• проекта на бюджета на ДГ за 2020г.
През месец юни 2020г.се проведе четвърто онлайн заседание. На него
членовете се запознаха и обсъдиха:
• анекс към догодор от 3.10.2019г. за предоставяне на допълнителни
дейности - футбол в ДГ „Валентина“от фирма Пловдив Старс ЕООД
• анекс към догодор от 1.10.2019г. за предоставяне на допълнителни
дейности - английски език, модерен балет,народни танци в ДГ
,,Валентина“от фирма Данивер-Георги Гогов
• отчета на бюджета на ДГ към 31.03.2020г.
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През месец юли 2020г. се проведе пето заседание, на което членовете се
запознаха с отчета на бюджета на детската градина към 30.06.2020г.
През месец септември 2020г. се проведе шесто заседание, на което
членовете се запознаха със Стратегията за развитието на ДГ „Валентина“
2020-2024г., Правилника за вътрешния трудов ред и Правилника за
дейността на детската градина.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л „ ..................
/П.Благоева/

