ДЕТСКА ГРАДИНА “ЛЮЛЯК” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Район „Централен”; ул.,, Екзарх Йосиф“ №4
Тел:032/62 48 64; Е-mail:liuliak@dg.plovdiv.bg

П Р О Т О К О Л № 1/ 16.12.2019г.
От събрание за избиране на основни резервни членове на обществения съвет при
ДГ“Люляк“
Днес 16.12.2019г. от 17:30 часа, се проведе събрание на родителите за определяне на
основни и резервни членове на обществения съвет при ДГ,,Люляк''.
Събранието протече по предварително обявения от директора на Детска градина
„Люляк“ дневен ред, както следва:
1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на
обществените съвети към ДГ.
2. Избор на основни членове на обществения съвет към Детска градина „Люляк”.
3. Избор на резервни членове на обществения съвет към Детска градина „Люляк.”.
4. Изборна председател и секретар на обществения съвет.
По т. 1 от дневния ред Г-жа Данева представи на присъствашите общите положения в
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ.
Г-жа Андреева – главен учител и г-жа Атанасова – старши учител в зависимост от
работната смяна ще подпомагат административната и техническа дейност на обществения
съвет.
Присъстващите родители са попълнили декларация за липсата на обстоятелства по чл.
5, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети
към ДГ.
По т. 2 от дневния ред Г-жа Данева обясни каква е процедурата по избора на основни
членове – и техни резерви в случай на отсъствие. Постъпиха следните предложения за
основни членове на обществения съвет:
1. Здравка Минева – родител на дете от I – a група;
2. Гаро Гагосян –родител на дете от I - б група;
3. Теофана Челибашка - родител на дете от II – а група;
4. Диана Атанасова - родител на дете от II – б група;
След проведеното пряко гласуване за всеки отделен кандидат – по реда на
направените предложения, кандидатите получиха следния брой гласове:
№
по
ред:

Име, презиме, фамилия на
кандидата

Брой получени гласове
„за”

„против”

1.
2.

Здравка Ангелова Минева
Гаро Доник Гагосян

8
8

0
0

„въздържал
се”
0
0

3.
4.

Теофана Иванова Челибашка
Диана Делчева Атанасова

8
8

0
0

0
0

Въз основа на резултатите от гласуването, за основни членове ма обществения съвет
към Детска градина „Люляк” са избрани:
1. Здравка Ангелова Минева
2. Гаро Доник Гагосян
3. Теофана Иванова Челибашка
4. Диана Делчева Атанасова
По т. 3 от дневния ред, постъпиха следните предложения за резервни членове на
обществения съвет:
1. Златка Пенкова – родител на дете от I – a група
2. Йовко Георгиев - родител на дете от I – б група
3. Мануела Константинова - родител на дете от II – а група
4. Мариана Георгиева Иванова - родител на дете от II – б група
След проведеното пряко гласуване за всеки отделен кандидат, кандидатите получиха
следния брой гласове:
№
Име, презиме, фамилия на
Брой получени гласове
по
кандидата
ред:
„за”
„против” „въздържал
се”
1.
Златка Стоянкова Пенкова
8
0
0
2.
Йовко Петров Георгиев
8
0
0
3.
Мануела Петрова Константинова
8
0
0
4.
Мариана Георгиева Иванова
8
0
0
Въз основа на резултатите от гласуването, за резервни членове на обществения съвет
към Детска градина „Люляк“ са избрани:
1.Златка Стоянкова Пенкова
2. Йовко Петров Георгиев
3.Мануела Петрова Константинова
4. Мариана Георгиева Иванова
Резервните членове в отсъствие на основните членове ще ги заместват по реда на
класиране.
По т. 4 от дневния ред Г-жа Златка Пенкова предложи г-жа Здравка Минева за
председател на обществения съвет.
Г-жа Теофана Челибашка предложи себе си за протоколчик на обществения съвет. След
гласуване кандидатурите за протоколчик и секретар на обществения съвет се приемат
единодушно.
Г-жа Здравка Минева ще бъде председател на ОС при ДГ“Люляк“. Тя ще предоставя
информация за дата, час, дневен ред за провеждане на заседанията на обществения съвет.
Г-жа Теофана Челибашка ще бъде протоколчик на ОС при ДГ“Люляк“.
След изчерпване на дневния ред, работната среща за избор на основни и резервни
членове на обществения съвет към Детска градина „Люляк” се закри.
Протоколчик:
Дора Андреева -

