
                                                          Уважаеми родители, 

 

На основание на чл.265, ал.1 и 2 от Закон за предучилищно и училищно образование, 

във връзка с  ПРАВИЛНИКА за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата-/ПСУДОСДГУ/, ДВ, брой: 75, 

от дата 27.9.2016 г. на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и 

информация, дадена на родителските срещи  на групите, отправям към Вас: 

 

ПОКАНА 

 
   За създаване и устройство  на Обществен съвет към Детска градина №93 „Чуден свят“          

                                                   

             На основание на чл. 6, ал.2  от ПСУДОСДГУ, Общественият съвет на Детска 

градина № 93 „Чуден свят”, град София ще се състои от петима членове, в това число: 

1.Четирима представители на родителите на деца от детската градина. Един 

представител на финансиращия орган – район Красно село, определен от Кмета на 

района със заповед. 

2.Мандатът на Обществения съвет – 3/три/ календарни години. 

3. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската  градина и за 

граждански контрол на управлението й в рамките, посочени от закона. 

4. Към обществения съвет се избират и двама резервни членове на представителите на 

родителите на децата. 

5.Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е 

безвъзмездно. 

6.Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:  

1.осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от 

реабилитацията; 

2.член на настоятелството на детската градина; 

3.в трудово или облигационно правоотношение с детската градина, 

4.изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител 

по който е детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на 

Общината. 

За липсата на тези пречки всеки избран за член на Обществения съвет или за 

резервен член на Обществения съвет подава декларация. 

 

ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 
 На основание на чл. 7, ал.2 от ПСУДОСДГУ до 21.11.2019 година родителите на 

децата на всяка група поотделно  избират по двама представители от група с 

мандат за участие в общото събрание на градината за избор на състав на 

Обществен съвет и резервните членове. Протоколчик ръководи срещата, протокола и 

запознава родителите с целите и функциите на обществения съвет в началото на 

събранието. За проведената среща и взетите решения се изготвя списък на който всеки 



 

присъстващ родител записва името си и се подписва. Дневният ред на срещата включва 

избор на двама представители от родителите на децата от всяка група с мандат за 

участие в общото събрание на градината за избор на състав на Обществения съвет и 

резервните членове.  За член на обществения съвет всеки родител може да номинира 

себе си или друг родител на дете в групата 

Решенията на срещата се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите родители. 

За избрани се считат двамата кандидати, събрали най- много гласове. Протоколът се 

подписва от протоколчика и двамата избрани представители на родителите. 

 Протоколите и списъците на родителите се предават на директора с входящ номер в 

градината в двудневен срок след датата на провеждане на срещата за избор на 

представители. 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО свиквам общо събрание на представителите 

на родителите, избрани на проведените събрания по групи на  26.11.2019 година от 

17,30 часа в сградата на Детска градина № 93“Чуден свят“  в град София, 

ул.“Дебър“ № 22 .Събранието се ръководи от директора на детската градина, а за 

протоколчик на събранието определям Емилия Сотирова – секретар. В началото на 

събранието директорът разяснява функциите на Обществения съвет. 

В събранията на родителите може да участва с право на глас само един родител на 

дете.  На събранието на родителите се излъчват и 3 резервни членове.  

На събранието се води протокол от лицето, определено от директора. Протоколът се 

удостоверява с подпис от това лице. 

 За събранието, представителите от групите подписват присъствени списъци, 

изготвени въз основа на решенията за определяне на представители на проведените 

срещи на родителите. 

Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от 

присъстващите родители. За избрани се считат четиримата кандидати, събрали най- 

много гласове, а следващите трима по брой на гласовете се избират за резервни 

членове. 

 Протоколът и списъкът на родителите се предават на директора с входящ номер в 

градината в двудневен срок след датата на провеждане на събранието. 

Въз основа на протокола се издава заповед за определяне на състава на Обществения 

съвет и неговите резервни членове. Копие от заповедта се изпраща на членовете на 

обществения съвет заедно с покана за свикване на първото заседание на съвета. 

Поканата съдържа дневен ред на заседанието, място, дата и час на провеждането му. 

 
 

ДИРЕКТОР: Мая Николова 

 


