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ПРОТОКОЛ  № 1 

 
за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ „Биляна“ 

 

 

     Днес, 04.10.2021 г., в 17.30 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за  

предучилищното и училищното образование, се проведе онлайн заседание на 

обществения съвет към ДГ „ Биляна “, гр. Пловдив. 

     В заседанието участваха  членове и резерви на обществения съвет. Всички 

присъстващи на срещата са регистрирани в присъствения списък, който е 

неразделна част от настоящия протокол. 

     Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет дневен ред, както следва: 

      1.Попълване на членския състав на ОС към ДГ “ Биляна “ за 2021 – 2022г. 

      2.Представяне на излъчения родител от първа група за участие в ОС към ДГ “  

Биляна “. 

      3.Етичен кодекс на ДГ “ Биляна “. 

      4.Приемане на годишен отчет за дейността на ОС – 2020 / 2021г. 

 

      Попълването на състава на ОС се дължи на завършването на дете и 

постъпването му в първи клас , чиято майка бе член на ОС. 

      По първа точка от дневния ред г-жа Нина Велкова изяви желание да бъде член 

на ОС. Същата до момента бе резервен състав. Други предложения нямаше. 

Въздържали се също. Пристъпи се към явно гласуване. Единодушно г-жа Велкова 

бе избрана за член на ОС. 

       По втора точка от дневния ред г-жа Арнаудова представи г-жа Яница 

Георгиева Атанасова , излъчен родител за участие в ОС от първа група на ДГ “ 

Биляна “. След като бе уточнен представителният състав на ОС се премина към 

уточняване поредността на резервните членове , съобразно броя на получените 

гласове при явно гласуване, а именно: 

          г-жа Катрин Бочукова – 6 гласа ; 

          г-жа Яница Атанасова – 5 гласа ; 



          г-жа Светослава Дончева – 4 гласа. 

     Други предложения не постъпиха. Въздържали се нямаше. Пристъпи се към 

гласуване и предложенията бяха приети с пълно мнозинство. 

     По точка трета от дневния ред г-жа Арнаудова обърна внимание на важни 

моменти от Етичния кодекс на ДГ “ Биляна “. Родителите предварително се бяха 

запознали с него на сайта на ДГ. 

    По точка четвърта бе приет и годишен отчет за дейността на ОС за 2020 – 2021 

учебна година. Той бе представен на вниманието на родителската общност в сайта 

на ДГ “ Биляна “. 

                                                        Решения:  

       1.Представителен състав на ОС към ДГ “ Биляна “: 

                - г-жа Атанаска Петкова – председател ; 

                - г-жа Катерина Лавчева – член ; 

                - г-жа Венцислава Апостолова – член ; 

                - г-жа Нина Велкова – член . 

       2.Резервни членове на ОС към ДГ “ Биляна “ : 

                - г-жа Катрин Бочукова ; 

                - г-жа Яница Атанасова ; 

                - г-жа Светослава Дончева . 

       Поради изчерпване на дневния ред онлайн срещата бе закрита. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:  

          ст. учител Мария Колева   ……………… 
          (име, презиме, фамилия)              (подпис) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         Атанаска Петкова               ……………… 
         (име, презиме, фамилия)                (подпис) 

 

 


