ДЕТСКА ГРАДИНА № 22
“ЗВЪНЧЕ” ХАСКОВО
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ПРОТОКОЛ № 5 / 03.01.2018Г
Днес 03.01.2018г. се проведе заседание на Обществения съвет свикано от председателя
му Дора Моллова-Кьосева. На заседанието присъстваха всички членове на съвета.
1. Дора Моллова- Председател
2. Незабравка Събева- Член
3. Аделина Чолакова-Член
4. Милена Христова-Член
5. Светла Табакова- Представител на общ. Хасково
По покана на председателя присъстват от страна на детското заведение:
1. Красимира Делчева - директор
2. Недялка Захариева - главен счетоводител
3. Емилия Чавдарова - ст. учител и протоколист на събранието
Дневен ред на заседанието:
1. Запознаване с финансовото приключване на 2017г- отчет на разходван бюджет и
информация за актуалното състояние по сметката на детското заведение.
2. Информация за разпределение на преходния остатък
3. Информация за дейности , касаещи подобрение на материалната база извършено до момент обхващащи периода от м.10.2017г .
4. Информация за участието на детската градина в общоградски и други
мероприятия с цел популяризиране на дейността и утвърждаване имиджа на
детското заведение, съгласно програмната система „ Различни , но заедно“
По 1т. от дневния ред думата бе предоставена на директора и гл. счетоводител
да представят информация относно разходването на бюджет 2017.
Бюджета е съставен от издръжка Държавна и Местна дейност. Държавната
дейност се получава от единните разходни стандарти умножени по броя на
децата по НЕИСПУ към 01.01.2017г.
местната дейност е дофинансиране на издръжката за децата от детска ясла , и I и
II група определена по броя на децата по информационата система НЕИСПУО
към 01.01.2017г.
Общия размер на бюджета за 2017г. е както следва:
Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ“
А. ЕРС по формула
531 477
Б. закуски на децата в подготвителна група
10 092
Е. Допълващ стандарти за деца на ресурсно подпомагане
1 304
Д. Преходен остатък 2016г.
31201
УЧЕБНИ ПОМАЕАЛА
3 070
ЗАВИШЕН БЮДЖЕТ
31 549
ПРОЕКТ - ПУДООС
3 972
2.Дейност431 „Детски кухни“
16 165
БЮДЖЕТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

628 830

БЮДЖЕТ МЕСТНА ДЕЙНОСТ

212 139

МЕСТНА ДЕЙНОСТ 311
МЕСТНА ДЕЙНОСТ 431
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192 411
19 728
840 969

,

Изпълнението на разхода по параграфи през отчетната 2017 г., е както
следва:
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ
ОТЧЕТ
403694
§§ 01-01-Заплати на персонала по тр.правоотношения
24150
§§ 02-05-Изплатени суми СБКО,Предст.облекло, безпл.храна
9252
§§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения
2985
§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения
47997
§§ 05-51 Социални осигуровки - работодател
10646
§§ 05-52 Учителски проф.фонд
21105
§§ 05-60 Здравни вноски работодател
9717
§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително пенсиониране 8938
§§ 10-11 Храна - закуски ПГ
3240
§§ 10-14 Учебни помагала
7791
§§ 10-15 Материали
24811
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода
6954
§§ 10-20 Разходи за външни услуги
9437
§§ 10-30 Текущ ремонт
216
§§ 10-51 Командировки
590933
ОБЩО
Изпълнението на плана е 93.97%.
Изплатените разходи по §§ 0101 са разходи за Р.З.и ДТВ , по §§ 0205 са изплатени суми
за СБКМ, безплатна храна и представително облекло на педагогически персонал, §§
0208 изплатено обезщетение за неползван отпуск обезщетение на пенсионери, §§ 0209
болнични за сметка на работодател. Разходите по §§ 0551, §§ 0552, §§ 0560, §§ 0580 са
разходи за осигуровки на персонала. В §§ 1011 са изплатени закуски ПГ, §§ 1015
изплатени материали за текущ ремонт също така и материали за изпълнение на Проект
ПУДООС за двора на сграда Дружба 10. §§ 1016 изплатени разходи за вода и гориво, §§
1020 разходите са за обучение на педагогически специалисти и обслужване на парна
инсталация,§§ 10-51 командировка на директора в §§ 1030 е отчетен ремонт на помпа
парна инсталация и радиатори яслена група и административни кабинети сграда
Дружба 10.
МЕСТНА ДЕЙНОСТ
§§ 10-11 Храна
§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло
§§ 10-15 Материали
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода
§§ 10-20 Външни услуги
§§ 10-30 Текущ ремонт
§§ 10-51 Командировки
§§ 10-62 Застраховки
§§ 19-81 Такси, административни такси

“

ОТЧЕТ
166972
5491
8053
20333
8666
652
44
883
1045

212139
ОБЩО МЕСТНА ДЕЙНОСТ
Изпълнението на плана местна дейност за финасовата 2017г . е 100,00%.
Изплатена е храна за 2016г.и приготвена храна за млечна кухня 2016г., работно облекло
на непедагогически персонал.Материали за ремонти по стопански начин, вода и
ел.енергия, абонаментни такси, обработка Р.З. и такса смет за 2017г.
-

Към 31.12.2017г. остават неразплатена храна за м. декември 2017г. и ел.енергия
поради по късно получаване на фактурите.
Общото изпълнение на бюджета за 2017г на 93,97%.
Реализиран е преходен остатък от 37 897 лева.
След така поднесената информация думата бе предоставена за изказвания.Изказвания
по бюджета няма.
Гласуване: За съгласуване на информацията по разходване на бюджет 2017г.
За - 5 души Против - 0 души Въздържали се - 0 души
Решение: Обществения съвет приема информацията относно разходваните
средства за 2017г и съгласува отчета на директора и главния счетоводител.
По 2т. от дневния ред думата бе предоставена на Директора и Гл. счетоводител за
предоставяне на информация относно разпределение на преходния остатък по
бюджетни направления.____________________________________________
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК
14597.00 гориво
1000.00 Храна / дофинансиране закуски ПГ
5000.00 в.услуги
3500.00 материали
12000.00 т.ремонт
1500.00 уч.помагала / дофинансиране ПГ и ДГ
300.00 командиров.
общо

37897.00

При обсъждане на реализирания преходен остатък се набелязаха ключови позиции
относно възможностите за ремонт за 2018г. В сграда Буря предстои газификация и
довършителните работи след приключване на подобрението ще бъдат от бюджета на
детската градина. Високите части на коридорите също трябва да бъдат освежени за
новата учебна година.Ще се търсят възможности да бъде подменена и светлата част на
северната стена / стъклена тухла / поради компрометиране на спойващите елементи и
голямата загуба на топлинна енергия .
Отговор на директора : При планирането на бюджет 2018г. ще се търсят ресурси и в
зависимост възможностите ще се работи в тази насока.
Изказвания: Няма
Гласуване: За съгласуване на информацията по планиране на преходен остатък
За - 5 души Против - 0 души Въздържали се - 0 души
Решение: Обществения съвет приема и съгласува разпределението на
реализирания преходен остатък от 2017г.
По Зт. от дневния ред думата бе предоставена на директора за информация относно
подобренията по материалната база за последното тримесечие на 2017г.
М. 10.2017г. са закупени консумативи за децата от подготвителните групи и основни
технически материали като моливи , фулмастери , бяла и цветна хартия , лепила за
децата от по малките групи. Средствата са от бюджета на детското заведение.
Във връзка с предприемане на действия по Националния план за противодействие на
тероризма и мерки по националната програма за превенция на агресията и ранно
откриване на инциденти или риск за живота и здравето на децата в различни аспекти, в
сграда Буря са монтирани 8 камери за дистанционно видеонаблюдение в занималните

на 6 детски групи и двата входа на сградата. Контролния монитор се намира в
дирекцията и е с ограничен достъп на ползване.
Във връзка с Плана за противодействие на тероризма в двете сгради има монтирани
паник бутони , като екипа е инструктиран за използването им.
Средствата за предохранителните мерки са от бюджета на детското заведение.
В сграда Дружба се направи основен ремонт на покрива в южното крило на детската
градина. Ремонта е осъществен със средства на община Хасково.
По 4т. от дневния ред думата бе предоставена на директора за информация относно
популяризиране на дейността на детската градина сред родителското съсловие и
обществото на гр. Хасково.
Г-жа Делчева отчете инициативите в тази насока.
- Подкрепа на благотворителната акция „ Подари играчка „ по инициатива на
общностен център гр. Хасково в периода от м.10.2017г до настоящия момент
21.11.2017г. дни на отворените врати в двете сгради за деня на семейството тренинги и изложби
01.12.2017г „ Да мечтаем заедно“ зала Спартак . Съвместно честване на деня на
хората с увреждания
04.12.2017г. Участие в мероприятие на общ. Хасково организирано в театър „
Ив. Димов“ по случай международния ден на хората с увреждания
- 08.12.2017г участие в инициативата на общ. Хасково „ Спортист на градината „съвместна изява с родители
11.12.2017г. „ Коледна работилничка за чудеса „ съвместна инициатива на
родители и деца за изработване на сувенири с благотворителна цел.
12.12.2017г Лекция- разговор - консултация с участието на гостуващи лектори и
специалисти от общностен център гр. Хасково и заинтересовани родители от
двете сгради по тема: „ Превенция на агресията в детска възраст .
Хиперактивност и дефицит на внимание“
13.12.2017г участие в базар на Областна администрация под надслов „ Искам
бебе“
18.12.2017г Участие в базар на регионална библиотека Хр. Смирненски в
подкрепа на Криси и Дани.Концерт при откриване на базара и участие със
сувенири и играчки за предстоящите коледни празници
18-20.12.2017г. Съвместна инициатива на Сдружение на родители за
благотворителна кампания / събиране на коледни подаръци/ за хората от Дом за
възрастни хора в гр. Хасково
20.12.2017г „ Коледна приказка за доброто „ Поздравителен концерт в Дом за
възрастни хора
21.12.2017г. участие в изложение“ Българска сурвачка „ по инициатива на
Младежки център
21.12.2017г. поздравителен концерт в РИОВС и приемане на награда „ Приятел
на природата „ за постиженията на децата и екипа за 2017г. с екологична
насоченост.Приемане на реализирания проект“ Ние сме пазители , а не
потребители „ спечелен и осъществен от детското заведение.
Участието на децата и колегите от детското заведение през последното тримесечие бе
доста динамично , емоционално наситено и ползотворно. То не би било възможно да се
реализира без съдействието и подкрепата на всички родители които придружаваха
децата при участията им : на нашите безрезервни помощници от ф.ма „ Златно руно „
които безвъзмездно подсигуриха транспорта на групите при участия : на Сдружението

на родителите при ДГ № 22 „ Звънче „ с председател Пенка Белчева за подкрепата във
всяко начинание и за коледните изненади за всички деца.
„Ако трябва да се резюмира 2017г., считам че тя бе успешна за детското завдение“
сподели г-жа Делчева.
Поради изчерпване на дневния ред събранието на Обществения съвет бе закрито от
председателя му Дора Моллова-Кьосева

Протоколист: Емилия Чавдарова

