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ПРОТОКОЛ №1/28.10.2021г 

За проведеното заседание на обществения съвет към Детска градина по 

изкуствата. 

 

Днес, 28.10.2021г в 17.30ч в изпълнение на чл. 267 от ЗПУО, се проведе 

заседание на обществения съвет към ДГ по изкуствата. На заседанието 

присъства  директора на Детска градина по изкуствата и Елица Паскалева – 

член на УН „Пъстра дъга“ към ДГИ, без право на глас. Отсъства един член 

на ОС поради служебните ангажименти. Присъствието на членовете е 

удостоверено в списъка на присъстващите членове на ОС. Всички членове 

са редовно призовани за днешното заседание с покана на свикването му чрез 

телефонното обаждане и съобщение във вайбъра поради 

противоепидемичните мерки. 

Заседанието бе открито от г-жа Т.Илиева – Директор на ДГИ, гр.Хасково, 

която запозна присъстващите с дневния ред. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Разглеждане на касов отчет на ДГИ за последното тримесечие на 

Детска градина по изкуствата. 

2. Изпълнение на решението на Общински съвет-Хасково за ремонта на 

ДГИ. 

3. Други. 

Беше констатирано, че не са постъпили други запитвания във връзка с 

дневния ред, поради което ОС пристъпи към разглеждане на точките от 

дневния ред. 

Директорът на Детска градина по изкуствата представи отчета за 

последното тримесечие на ДГИ, след което даде думата на желаещи членове 

на ОС да се изкажат, зададат въпроси, да направят предложения по 

същество. Такива нямаше. Беше отбелязано, че средствата се разпределят 

правомерно съгласно бюджетните пера. Председателят на ОС предложи да 



бъде гласуван за приемане така представения отчет за последното 

тримесечие. 

Общественият съвет към ДГИ взе следното решение: 

Решение по т.1: 

Гласуване:“за“ – 4 членове на ОС; „въздържали се“ – 0; „против“ – 0 

По т.2 от дневния ред бяха изслушени Т.Илиева – Директорът на ДГИ и 

Е.Паскалева – представител на УН „Пъстра дъга“. Те запознаха ОС с  

въпроса за ремонта на ДГИ и до какъв етап се стигнало решаването му: 

обявяване на обществена поръчка на Община Хасково за проекта на 

ремонтните дейности по Къща 1. Членовете на ОС изказаха 

удовлетворението си от резултатите на дейността на Община Хасково в 

лицето на Кмета г-н Станислав Дечев. 

Общественият съвет към ДГИ взе следното решение: 

Решение по т.2: 

Гласуване:“за“ – 4 членове на ОС; „въздържали се“ – 0; „против“ – 0 

В т.3 „Други“ председателят на ОС внесе предложение за това да бъдат 

излъчени нови представетели за ОС на предстоящите родителски срещи, 

поради невъзможността  на сегашните членове да изпълняват задълженията 

си. 

Общественият съвет към ДГИ взе следното решение: 

Решение по т.3: 

Гласуване: “за“ – 4 членове на ОС; „въздържали се“ – 0; „против“ – 0 

Председателят даде думата на желаещи членове да се изкажат, зададат 

въпроси и направят други предложения. Такива нямаше. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Обществения съвет към 

ДГИ бе закрито в 19.00часа. 

ПРОТОКОЛИСТ: 

                               Теодора Пехливанова 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                Галена Делчева 
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