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 Детска градина „Ален мак“ 

град Харманли ул.“Александър Стамболийски“№81тел.0373/82806 

odzalenmak1@abv.bg 

 

 
Вх.№  730    / 08.07.2020 г 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 6 / 07.07.2020 г 

за проведено заседание на обществения съвет към детска градина „Ален мак“ 

 

 

 Днес, 07.07.2020 г. , в17.30 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към детска градина „Ален мак “ 

 На събранието присъстваха 5  членове на обществения съвет и Директора на 

детската градина 

  

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет 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. Приемане на нов член в Обществения съвен на ДГ Ален мак, 

град Харманли 

По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения: 

Поради  настъпване промени в социалния статут на Галя Василева 

Иванова,член на Обществения ,която е вече в  трудови правоотношения с 

образаветалната институция и във връзка с чл 5 ал 3 не може да бъде член на 

обествения съвет  

Госпожа Костова представи следващите  резервни  членове: Янка Алексиева 

от  група Калинка  и Доника Сашева от група Звездичка в ДГ Ален мак 

Госпожа Алексиева и госпожа Сашева  се представиха  на Обществения съвет  

и след проведеното гласуване  предложението за следващия по ред от резерните 

членове Янка Алексиева бе приета за член на Обществения съвет, а Доника Сашева 

остана следващия резервен член в списъка  

 

 Брой гласове „за“ – 5 (пет) „въздаржали се“ – 0 нула 

Госпожа Чолева пожела  успех в работа на членовете на екипа на Обществения 

съвет. 

Госпожа Костова с изключително задавоство от организзация на дейността на 

детската градина връчи със съгласието на всички членове Благодарствено писмо 
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към екипаа на детскатаа градина за постигнати високи успехи в образованието и 

изключителната им роля за работа по проекти. 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска 

градина „Ален мак“ се закри. 

 

 

  

 ПРОТОКОЛЧИК, 

 Петя Божинова 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

                                                                                                             

Александра Костова 
 

 

  

  

 

 

  


