
Д О К Л А Д 

 

ОТНОСНО: Работата на Временна комисия към Общински съвет – Ветово, 

създадена с Решение № 407/19.02.2018 год. 

 

Уважаеми общински съветници, 

 

С наше Решение № 407/19.02.2018 год. беше създадена Временна комисия, 

чиято задача беше да установи реда и начина на функциониране на детските градини 

на територията на община Ветово.  

Във връзка с горното Временната комисия извърши следното: 

Изиска необходимата документация от директорите на детските градини и 

началника на РУО – МОН – Русе, проведе разговори с родители на деца, посещаващи 

детските заведения, с директорите и персонала на детските заведения и кметовете на 

гр. Глоджево и с. Смирненски, запозна се с нормативната база, регламентираща 

дейността.  

До настоящия момент в деловодството на Общински съвет – Ветово не е 

постъпила исканата информация от директорите на детските градини. С писма вх. №№ 

ОбС-42-06-10#1/02.03.2018 г., ОбС-42-07-4#1/02.03.2018 г. и ОбС-42-05-8#1/26.02.2018 

г. трите директорки ни информираха, че са предоставили исканата информация на 

кмета на общината. Постъпиха данни от РУО – МОН – Русе за регистрираните в 

система „АДМИН“ деца. 

 

От получените данни Комисията прави следните  

 

И З В О Д И: 

 

1. По отношение на филиал „Капанче“, с. Кривня към ДГ „Звънче“, с. 

Смирненски: 

1.1. установени са деца, които са посочени в система „АДМИН“ като 

регистрирани във филиала, но за които има данни, че не се намират на територията на 

Община Ветово, както следва: 

1.1.1. За учебната 2016/2017 год.: 

1.1.1.1. Мелек Айханова Динчерова – детето през цитирания период, а и в 

момента се намира  на територията на ФРГ; 

1.1.1.2. Алберт Кирилов Ангелов - детето през цитирания период, а и в 

момента се намира  на територията на ФРГ; 

1.1.1.3. Юсеин Айдованов Хюсеинов - детето през цитирания период, а и в 

момента се намира  на територията на ФРГ; 



1.1.2. За учебната 2017/2018 год.: 

1.1.2.1. Сунер Савков – детето през цитирания период, а и в момента се 

намира  на територията на Кралство Белгия; 

1.1.2.2. Алберт Кирилов Ангелов - детето през цитирания период, а и в 

момента се намира  на територията на ФРГ; 

1.1.2.3. Юсеин Айдованов Хюсеинов - детето през цитирания период, а и в 

момента се намира  на територията на ФРГ; 

1.2. В получена в Общински съвет – Ветово информация е посочена 

средномесечна посещаемост в порядъка на 5-8 деца, което според твърденията на 

родители и непедагогически персонал не отговаря на истината, тъй като рядко във 

филиала е имало повече от 3 деца, като най- често са били 2.  

1.3. От разговор с директора на ДГ „Звънче“ – Смирненски  Н. Дасова на 

Комисията стана известно, че редовно са предоставяни необходимите хранителни 

продукти и нехранителни материали съгласно посочваните от Татяна Иларионова – 

педагог във филиала – данни за посещаемостта, а допълнителни хранителни продукти 

по национални програми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ са предоставяни 

съгласно броя деца, регистрирани в системата „АДМИН“ – МОН. Тези хранителни 

продукти не са предоставяни на децата.  

1.4. Получени са данни за системно неспазване на работното време от страна 

на Татяна Иларионова, грубо отношение към децата в детската градина, техните 

родители и непедагогическия персонал във филиала, изразяващо се в нервни изблици 

и агресивно поведение, сочещо нестабилно психично състояние, както и за употреба 

на алкохол от нейна страна на работното й място през работно време. 

1.5. От края на 2017 год. до момента филиала не е работил с деца, като в 

момента на изготвяне на настоящия доклад Татяна Иларионова не посещава 

работното си място и по твърдение на прекия й ръководител Н. Дасова се намира в 

отпуск по болест. Въпреки наличието на свободен щат за педагог във филиала 

/щатната численост на филиала включва 2 педагози/ такъв не е назначен, което е 

причина същия да не функционира, непедагогическият персонал да е в неплатен 

отпуск, а децата и техните родители да търпят щети от това. 

2. По отношение на яслена група в ДГ „Здравец“, гр. Глоджево: 

2.1. Установено е грубо и непрофесионално отношение от страна на 

медицинския и помощен персонал към децата от яслената група, в резултат на което 

са извършвани проверки и дадени предписания. Към момента, поради напускане на 

персонала на яслената група същата не функционира и децата не посещават детското 

заведение. ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО в раздел „ ЗДРАВНА ЗАКРИЛА„ регламентира  

ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ в чл. 118 ал. 1 като структури, различни от здравните заведения, 

които ПОДПОМАГАТ семействата при отглеждане на деца до 3 годишна възраст. 

Дейността на детските ясли, съгл. чл. 118 ал. 4 е регламентирана в  Наредба № 

26/2008 год. на Министерството на  здравеопазването. Съгласно тази наредба в чл. 6 

ал. 3 се разрешава разкриване на яслени групи в детските градини, като организацията 

на работа е за детски ясли, а не за детски градини. Чл. 7 от Наредбата регламентира, 

че ръководството и дейността на детските ясли е от МЗ, РЗИ и Общината. Съгласно 

чл. 8 директорите на детските ясли се назначават от кмета, а те са работодатели на 

персонала от детските ясли. От това следва, че досегашната практика на сключване на 

трудови договори с медицинския персонал на яслените групи от кметовете на 



населените места, където се намират детските заведения, се явява незаконна. В този 

смисъл са изпратени сигнали от кметовете на кметствата Глоджево и Смирненски, 

както и от председателя на Общински съвет – Ветово до Дирекция на инспекцията по 

труда – Русе и до Регионалната здравна инспекция – Русе. Бездействието на 

длъжностните лица – кмет на община и директор на детска градина – е пряка причина 

за нефункционирането на яслената група и неизпълнение на целите на Закона, 

нанасяйки щети върху децата и техните родители. Твърдението на директора на ДГ 

„Здравец“ – Глоджево Р. Ралева, че не от нейната компетентност да назначава 

медицинския персонал към яслената група ясно сочи за непознаване на нормативната 

уредба на дейността, която ръководи. 

3.  На територията на Община Ветово има три детски градини – „Щастливо 

детство“ – Ветово, „Здравец“ – Глоджево и „Звънче“ – Смирненски, които в своята 

дейност следва да спазват еднакви стандарти по отношение на разходите за издръжка 

на дейността. Комисията установи разлики в хранодните в отделните детски градини 

от 1,76 лв. до 2,52 лв., което показва липса на какъвто и да било контрол и 

координация от страна на кмета на общината. Данните за наличие на „мъртви души“ в 

система „АДМИН“ е предпоставка за недопустимо финансиране – както целево от 

държавния бюджет, така и от местните приходи на общината, за което виновните 

длъжностни лица следва да понесат дисциплинарна, имуществена и наказателна 

отговорност. 

 

Предвид изложеното по-горе, Временната комисия предлага с настоящия 

доклад да бъде запознат Общински съвет – Ветово и копие от същия да бъде изпратен 

на: 

1. Кмета на Община Ветово 

2. Прокуратура на Република България 

3. Министерство на образованието и науката 

4. Омбудсмана на Република България 

5. Областен управител на Област Русе 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  

                         

                           /д-р Мехмед Мехмед/ 

 

  

           ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.  /п/      2.  /п/  

 

 /Димитър Денев/            /Недялко Христов/ 

 

 

  

3.  /п/      4.  /п/  

 

 /Мюжген Ахмедова/             /Георги Георгиев/ 


