
Протокол № 1 

 
за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ „Биляна“, 

гр. Пловдив, р-н “ Източен “, ул. “ Златорог “№3, тел.032/68-23-42 

 

     Днес, 30.09.2022 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. Избор на нов председател на ОС към ДГ “ Биляна “. 

      2.Попълване на членския състав на ОС към ДГ за 2022 – 2023г. 

      3.Представяне на излъчените родители от първа и втора група за участие в 

ОС към ДГ. 

      4.Етичен кодекс на ДГ “ Биляна “. 

      5.Приемане на годишен отчет за дейността на ОС за 2021 / 2022г. учебна 

година. 

      6. Представяне на обобщена информация с желанията на родителите за 

допълнителни дейности от комисия при ДГ “ Биляна “, назначена от Директора. 

      7. Приемане на ежегодния отчет по изпълнение на четиригодишната 

стратегия за развитие на ДГ. 

      8. Запознаване и приемане на план за действие и финансиране по изпълнение 

на стратегията за развитие на ДГ за периода 15.09.2022-14.09.2024г. 

      На това първо заседание Съветът констатира настъпване на обстоятелства за 

прекратяване правомощията на трима от членовете / двама по чл.15, ал.1, т.1 и 

един представител участвал в ОС шест години /. 

      По първа точка от дневния ред г-жа Катерина Лавчева изяви желание да 

заеме поста председател. Същата до момента бе член на ОС. Други предложения 

нямаше. Въздържали се също. По решение на всички участници в срещата се 

пристъпи към явно гласуване. Единодушно г-жа Лавчева бе избрана за 

председател на Обществения съвет към ДГ “ Биляна “. 

      Директорът-г-жа Арнаудова представи излъчените родители от първа и втора 

група за участие в ОС – г-жа Кристина Савова; г-жа Васка Титова; г-жа Емилия 

Димитрова.                                                                                                                                                       

      След представянето се премина към уточняване на членовете на ОС, 

съобразно броя на получените гласове при явно гласуване. 

       Г-жа Лавчева предложи за членове на ОС- г-жа Кристина Савова, г-жа 

Катрин Бочукова, г-жа Яница Атанасова. Други предложения нямаше. 

Въздържали се също. Пристъпи се към явно гласуване, а именно: 



                                  -  г-жа Катрин Бочукова – 6 гласа ; 

                                  -  г-жа Яница Атанасова – 5 гласа ; 

                                  -  г-жа Кристина Савова – 4 гласа. 

       Представителният състав на ОС бе уточнен и се премина към избор 

поредността на резервните членове според резултатите от явно гласуване: 

1. г-жа Васка Титова 

2. г-жа Емилия Димитрова 

3. г-жа Светослава Дончева 

     По точка четвърта 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 пета бе приет годишен отчет за дейността на ОС за 2021 – 2022 

учебна година. Той бе публикуван на вниманието на родителската общност в 

сайта на ДГ “ Биляна “. 

    Директорът представи обобщена информация с желанията на родителите за 

допълнителни дейности. През 2022-2023 учебна година фирма “ Данивер – Г. 

Гогов “ ще провежда допълнителни педагогически услуги в ДГ “ Биляна “. 

    Г-жа  Арнаудова запозна ОС с ежегоден отчет по изпълнението на 

четиригодишната стратегия за развитие и план за действие и финансиране по 

изпълнение на стратегията за развитие за периода 15.09.2022-14.09.2024г. на ДГ “ 

Биляна “. 

                                                        Решения:  

      По първа и втора точка от дневния ред родителите решиха да гласуват явно. 

      Представителен състав на ОС към ДГ “ Биляна “за 2022-2023 учебна година: 

                - г-жа Катерина Лавчева – председател; 

                - г-жа Катрин Бочукова – член ; 

                - г-жа Яница Атанасова – член ; 

                - г-жа Кристина Савова – член . 

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

                - г-жа Васка Титова ; 

                - г-жа Емилия Димитрова ; 

                - г-жа Светослава Дончева . 

       Годишният отчет за дейността на ОС бе приет единодушно. 

       Продължава да се работи в ДГ “ Биляна “ по одобрената стратегия. 

       Планът за действие и финансиране по изпълнение на стратегията за развитие 

на ДГ за периода 15.09.2022-14.09.2024г. бе приет с мнозинство. 

       След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:  

          ст. учител Мария Колева   ……………… 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

          Катерина Лавчева               ……………… 


