
  Детска градина „РАДОСТ” 

             гр. Перущица, ул. «Спас Гълъбов» №1 

     тел.: 0888504769, e-mail: asianacheva@abv.bg 

    

 

 

ПРОТОКОЛ 

№2/ 05.11.2020г. 

 

 Днес, 05.11.2020г. в 17.30ч. се проведе заседание на Обществен съвет при 

ДГ “Радост“ – гр. Перущица. 

На заседанието присъстваха: 

1. Стоянка Тодорчева 

2. Росица Енчева 

3. Радост Кършалиева 

4. Ваня Пенова 

5. Христина Цветкова 

6. Христина Айрова 

 

Заседанието премина при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Утвърждаване на обществен съвет към ДГ „Радост”- гр. Перущица  

за срок от 3 години. 

2. Избор на председател за срок от 3 години. 

     3. Попълване на декларация, с която лицето удостоверява липсата на  

обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. 

     4.Приемане на Стратегия на ДГ «Радост»- гр. Перущица, за период  

2020-2024г. 

5.Приемане на Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ «Радост»-гр.  

Перущица. 

6. Други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

По т.1 от Дневния ред се утвърди обществен съвет при ДГ „Радост“ – гр. 

Перущица, а именно: 

 

1.Стоянка Любенова Тодорчева – член представител на ПРБК 

2.Росица Грудева Енчева – член, представител на родителите 

3.Радост Кършалиева - член, представител на родителите 

4.Ваня Илиева Пенова - член, представител на родителите 

5. Живка Славова Чакърова - член, представител на родителите 

 

Резервни членове: 

1. Христина Йорданова Цветкова - представител на родителите 

2. Христина Христова Айрова - представител на родителите 

 

При отсъствието на Живка Чакърова, с право на избирателен глас е Христина 

Цветкова – резервен член. 

   

 Гласували: ЗА – 6 

   Против – 0 

   Въздържали се – 0 

 

Предложението се приема.  

 

По т.2  от Дневния ред - Избор на председател на Обществения съвет за срок 

от 3 години. 

 Предложена беше г- жа Ваня Пенова. 

 

 Гласували:    ЗА – 5 

      Против – 0 

     Въздържали се -  0  

 

Предложението за г-жа Ваня Пенова за председател на Обществен съвет при ДГ 

„Радост“- гр. Перущица за срок от 3 години се приема. 

 

 

По т. 3 от Дневния ред – Декларациите са попълнени от членовете с 

изключение на Живка Чакърова, поради отсъствието й. 

 

По т.4 от Дневния ред – Директорът представи Стратегията за развитие на ДГ 

„Радост“- гр. Перущица, за периода 2020-2024г. 

1. Мисия на детската градина. 

2. Визия на детската градина. 

3. Цел на стратегията. 

4. Стратегически цели. 



5. Дейности за реализиране на целите. 

6. Очаквани резултати 

7. План за действие и финансиране. 

8. Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното 

образование. 

 

Гласували: ЗА – 5 

  Против – 0 

  Въздържали се - 0  

 

Така направеното предложение на Стратегията за развитие на ДГ „Радост“- гр. 

Перущица, за периода 2020-2024г. се приема. 

 

 

По т.5 от Дневния ред – Директорът представи Етичния кодекс на работещите 

с деца в ДГ „Радост“ – гр. Перущица. 

 

1. Основни положения. 

2. Морални отговорности към детето. 

3. Морални отговорности към семейството. 

4. Морални отговорности към колегите. 

5. Морални отговорности към обществото. 

6. Професионално поведение. 

7. Конфликт на интереси. 

8. Комисия по етика. 

 

Гласували: ЗА – 5 

  Против – 0 

  Въздържали се – 0 

 

 

Предложението за Етичния кодекс на работещите с деца в ДГ „Радост“ – 

гр. Перущица се приема единодушно. 

 

По т.6 от Дневния ред  - Във връзка със запитване от страна на родителите 

за промяната в менюто на децата,  директорът съобщи, че по изисквания на РЗИ 

се работи по нов рецептурник. 

 

 

 

 

 

       Протоколчик:…………………… 

         /Радост Кършалиева/ 

           

 

 



       Председател: …………………… 

               /Ваня Пенова/ 

  
 

 

 

 

 

 


