
О Т Ч Е Т 

на 

Обществения съвет на ДГ №17 “Д-р Петър Берон“ – Варна 

за учебната 2019/2020 година 

 

 

I. Във връзка с избор на Обществен съвет, за нов тригодишен срок, господин 

Драгомир Бакалов, в качеството си на директор на ДГ №17 “Д-р Петър Берон“ – Варна, 

отправи Покана за провеждане на родителски срещи, по реда на чл.12, ал.1 от Правилник 

за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата. 

На срещите, по реда на чл.7, ал.2 от Правилник за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,  бяха излъчени по 

двама родители от група, които да участват в насрочено Събрание, за избор на 

Представители на родителите в Обществения съвет на детската градина на 06.12.2019 г. 

Броят и поименният състав на Обществения съвет за срок от три години, бе 

определен от директора на  ДГ №17 “Д-р Петър Берон“ – Варна в изпълнение на 

разпоредбите на чл.14 от Правилник за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата, въз основа на Протокол от 

проведеното на 06.12.2019 г. събрание за избор на представители на родителите и на  

уведомление от финансиращия орган – Община Варна, петима членове на Обществения 

съвет, със съответните резерви, както следва:  

1. Председател на Обществения съвет - г-н Борислав Милачков, също и 

представител на родителите, преизбран на втори мандат с абсолютно 

мнозинство от членовете на Обществения съвет. 

Членове на Обществения съвет: 

2. г-жа Тинка Вълчева – представител на финансиращия орган – Община 

Варна. 

3. г- жа Ирена Христова – представител на родителите. 

4. г-жа Кристина Крумова – представител на родителите. 

5. г-н Мартин Желев – представител на родителите. 
 

Резервни членове на Обществения съвет, както следва: 

1. г-жа Борислава Господинова – представител на родителите 

2. г-жа Мария Александрова – представител на родителите 

3. г-н Стамен Кирчев – представител на родителите 

4. г-жа Ралица Димитрова – представител на родителите 

 

II.  Проведени са 4(четири) заседания на Обществения съвет към ДГ № 17 „Д-р 

Петър Берон“, в периода 2019/2020 година, с което е изпълнена и разпоредбата на чл. 19 и 



чл. 20 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата, както следва: 

1. Първото заседание на 06.12.2019 г.  – във връзка със създаването на 

Обществения съвет към ДГ № 17 „Д-р Петър Берон“. 

2. Второ заседание на 28.01.2020 г.  – във връзка с разглеждането на 

предоставен, с писмо от директора на Детската градина Годишен отчет за изпълнението на 

бюджета за финансовата 2019 г. 

3. Трето заседание на 23.03.2020 г.  – във връзка с постъпила 

информация с писмо от директора на ДГ № 17 „Д-р Петър Берон“ за  избора на 

познавателни книжки за подготвителните групи за учебната 2020/2021 година, направен 

от учителите на Педагогически съвет проведен на 11.03.2020 г.  

От своя страна, Обществения съвет към ДГ № 17 „Д-р Петър Берон“ одобри с 

писмо до директора на  Детската градина, направения от учителите избор на познавателни 

книжки за подготвителните групи за учебната 2020/2021 година, в съответствие с чл.16, 

ал.1, т. 8 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата. 

4. Четвърто заседание на 28.01.2020 г.  – във връзка с разпределението 

по дейности в Проекто-бюджета за следващата година. 

 

Във връзка с въведените последователно на 13.03. 2020 г. извънредно положение 

и извънредна епидемиологична обстановка и до момента, работата на Обществения съвет 

се ограничи и придоби повече административен характер, но винаги в тясна връзка и 

комуникация с ръководството на Детската градина.  

III. Във връзка списмо на Комисията по защита на личните данни до МОН, 

всички от състава на Обществения съвет към ДГ № 17 „Д-р Петър Берон“ декларираха 

поето задължение за неразпространение на лични данни, станали им известни във връзка с 

работата им като членове на Обществения съвет. 

Чрез реализиране на дейността си Обществения съвет към ДГ № 17 „Д-р Петър 

Берон“ през тази година изпълни и ангажиментите си произтичащи по силата на чл.16, 

ал.4 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата. 



Изпълнена е разпоредбата на чл.27, ал.2 от Правилник за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, а 

именно: На Обществения съвет са представени от директора на Детската градина, в 

сътветния срок, тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на институцията. 

 

 

С уважение, 

Борислав Милачков 

 


