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ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3
18.07.2017г
Днес 18.07.2017г. от 18,00ч. по покана на Председателя на Обществен съвет при ДГ №
22 „ Звънче „ - Дора Моллова, се проведе събрание на което присъства всички членове
от обществения съвет и представители на детското заведение , както следва :
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 Спатовска - директор
2. Недялка Захариева - главен счетоводител
3. Емилия Чавдарова - ст. учител и протоколист на събранието
Събранието протече при спазване на предварително оповестения дневен ред с писмо
вх.№ 499/22.06.2017г
1. Запознаване с доклад-анализа за дейността на ДГ № 22 „ Звънче „ за учебната 20162017г
2. Запознаване с разходване на бюджет 2017г- второ тримесечие
3. Информация относно показател брой деца и разпределението им по детските групи
4. Информация относно предприети мерки за повишаване качеството на
образователната институция
По 1т. от дневния ред директора Кр. Спатовска прочете доклад анализа за дейността на
ДГ № 22 „ Звънче „ за учебната 2016-2017г. Копие от доклада е предоставен на всички
членове за предварително запознаване.
В него е описана кадровата политика с основни проблеми и предложения за решаването
им , осигуреността с учителски кадри и тяхната подготовка и квалификация. Акцентът
е върху обхвата и задържането на децата от задължителната предучилищна възраст и
дейностите , които са реализиране през годината в тази насока. Описани са и проектите
по които е работило детското заведение.
В организационната дейност са анализирани целите и приоритетите поставени пред
детската градина и степента на тяхната реализация, състоянието на материалнотехническата база.
Централно място е обърнато на специфични дейности, проблеми и предложения,
свързани с организацията и провеждането на диагностика за постиженията на децата от
предучилищната подготовка, като е направен детайлен и обстоен анализ постиженията
на децата от ПГ и тяхната готовност за училище, което от своя гледна точка говори за
качественото изпълнение на поетите служебни ангажименти от екипа.
Дейностите , които са реализирани в детската градина са представени хронологично
във времето- срещи с родители , открити моменти , тренинги , участия с градински и
общоградски мероприятия , подкрепа на благотворителни каузи , тематични
мероприятия свързани с контролната дейност.
Екипа е запознат и с резултатите от проведените контролни дейности - педагогически и
административен.Не са констатирани нарушения както на трудовата , така и на

професионалната дисциплина.Не са входирани в деловодството сигнали на родители,
касаещи професионални или етични нарушения.
Постигнатите резултати ни нареждат на едно много добро ниво в сферата на
предучилищното образование в гр. Хасково.
Питания относно сведената информация няма.
По 2т. от дневния ред думата бе дадена на главния счетоводител Н. Захариева за отчет
на разходван бюджет за първо шестмесечие на 2017г.
На основание чл.51 от Закона за държавния бюджет на Р.България за 2017г., ПМС №
374/22.12.2016г., Решение на МС №304/2016г за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности през 2017г. РМС № 920/02.11.2016г. за изменение
на РМС № 304/2016г., Заповед №227/22.02.2017г на Кмета на община Хасково за
утвърдени формули за разпределение на средствата по второстепенни разпоредители по
дейности във функция „Образование“ и Решение № 359/ 27.01.2017г. на Об.С Хасково
на ДГ № 22“3вънче“ Хасково е предоставен следния бюджет за отчетната 2017г.
1.Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ“
А. ЕРС по формула
Б. закуски на децата в подготвителна група
Г. Допълващ стандарти за деца на ресурсно подпомагане
Д. Преходен остатък 2016г.
УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
ЗАВИШЕН БЮДЖЕТ С ПИСМО № 201-205 / 04.06.2017
ПРОЕКТ - ПУДООС
2.Дейност 431 „Детски кухни“

- 542 873
531 477
10 092
1 304
31 201
3 070
428
2 112
16 165

БЮДЖЕТ ДБРЖАВНА ДЕЙНОСТ
В т.ч. Капиталови разходи
§ 52-03
- 6 000

595 849

БЮДЖЕТ МЕСТНА ДЕЙНОСТ
МЕСТНА ДЕЙНОСТ 311
МЕСТНА ДЕЙНОСТ 431
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
ЗАВИШЕН БЮДЖЕТ - ВОДА СЪС ЗАПОВЕД
ОБЩО БЮДЖЕТ ЗА ДГ №22 „ЗВЪНЧЕ“ ХАСКОВО

221 301
191 740
28 334
1 200
27
817 150

Разпределението на разхода по параграфи през отчетната 2017 г., е както следва:
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОС
ПЛАН
ОТЧЕТ
§§ 01-01-Заплати на персонала по тр.правоотношения
- 399 760 187776
§§ 02-05-Изплатени суми СБКО,Предст.облекло, безпл.храна
- 28 110
15830
7 428
2391
§§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения
§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения
2 000
1156
- 47 376
22584
§§ 05-51 Социални осигуровки - работодател
- 10 070
4726
§§ 05-52 Учителски проф.фонд
- 19 845
9771
§§ 05-60 Здравни вноски работодател
9 764
4347
§§ 06-80 Вноски за допълнително задължително пенсиониране 10 092
4984
10-11 Храна - закуски ПГ

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

10-14 Учебни помагала
10-15 Материали
10-16 Горива, ел.енергия, вода
10-20 Разходи за външни услуги
10-30 Текущ ремонт
10-51 Командировки
52-03 Оборудване на ДМА

- 3 570
6 082
- 27 832
5 020
- 12 700
200
- 6 000

0
85
7318
1579
202
105
0

ОБЩО
595 849 262 854
Изпълнението на плана е 44.11%. 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, §§ 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, §§ 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.
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
ОБЩО МЕСТНА ДЕЙНОСТ

ПЛАН
- 177 354
5 670
9975
- 18 527
6 630
1 000
100
1 000
1 045

ОТЧЕТ
69879
4951
3097
7355
4485
0
0
883
1045

- 221301

91695

Изпълнението на плана е 41,43%. 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 тримесечието остават неразплатена храна за м. май и юни 2017г.
Общото изпълнение на бюджета за първо шестмесечие възлиза на 43,39%.
Думата бе предоставена за питания от членовете на обществения съвет.
Питане -Д о р а Моллова: Как ще бъдат финансирани ремонтните дейности, който
предстоят да бъдат реализирани?
Отговор: Кр. Спатовска и Н. Захариева - Към община Хасково са подадени докладни
записки срег. Индекс 29-57-13 / 21.03.2017г за парна инсталация и рег. Индекс № 2957-14 / 21.03.2017г. за ремонт на покрив. До настоящия момент информацията с
която разполагаме, е че има изготвени количествено стойностни сметки от отдел
СИППЕ. Ремонтите по данни КСС не са посилни за детската градина и ще се
разговаря за дофинансиране от общинския бюджет. Част от средствата са
подсигурени от икономии на детското заведение. Надеждата на ръководството е до

м. Август да се намерят начини за стартиране на процедурата, имайки предвид
наближаващата нова учебна година.
По Зт. от дневния ред г-жа Спатовска запозна съвета с броя на децата до настоящия
момент и разпределението им по детските групи.Тази учебна година предстои да се
сформират 3 първи градински групи. В сграда Буря , децата които ще бъдат в първа
група са 28 деца. В сграда Дружба се предвижда да се заемат местата в две първи
групи. За сега прогнозата е , че да се запази пълняемостта на градинските групи в
сграда Дружба ще се премине на вариант смесена първа група с деца от 2,8г. до Зг.
възраст / или така нар. 1гр. Вариант /. За целта на основание чл. 11 от Наредба за
записване , отписване и преместване на деца от общинските детски градини , директора
ще подаде докладна записка съгласуване от кмет на общ. Хасково на една
разновъзрастова първа градинска група в сграда Дружба.
Като цяло броя на децата в другите детски групи е стабилен и детското заведение ще
запази капацитета си от 3 яслени и 9 градински групи.
По 4т. от дневния ред директора Кр. Спатовска запозна обществения съвет с приетите
мерки на педагогически съвет за подобряване на качеството на образование в
ръководената от нея институция.
Екипа предварително е запознат с Наредба № 16 / 08.12.2016г. за управление на
качеството в институциите. С заповед на директора е сформирана работна комисия
През учебната година всички учители са разработили и представили професионални
портфолиа. М.04.2017г. членовете на комисията преминаха на обучение организирано
от РУО и пряко касаещо организацията на процеса по установяване на качеството на
предоставяне на образователните услуги .При наблюдение на работния процес
Комисията е разработила мерки за повишаване на качеството на образование ,
възпитание и социализация в ДГ № 22.
Пакета от мерки е публикуван в сайта на детското заведение за сведение и информация
на родителите.
С изчерпване на дневния ред събранието на обществения съвет бе закрито.

Председател:
Дора Стефанова
Моллова-Кьосева

