ДЕТСКА ГРАДИНА № 22
“ЗВЪНЧЕ” ХАСКОВО
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ПРОТОКОЛ № 6
27.03.2018г
Днес 27.03.2018г в ДГ № 22 „ Звънче „ сграда Дружба се проведе заседание на
Обществен съвет на който 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 Община Хасково
По покана на председателя от страна на детското заведение присъстваха:
1. Красимира Делчева - директор
2. Недялка Захариева —гл. счетоводител
3. Емилия Чавдарова- ст. учител и протоколист на събранието
Дневен ред на събранието:
1. Запознаване с План за противодействие на тероризма
2. Запознаване с актуализации на ПЗБУВОТ - План за действие при инциденти
или проява на насилие над деца
3. Съгласуване на бюджет 2018г
4. Съгласуване на план прием 2018/ 2019г
5. Текущи питания към ръководството на ДГ № 22
По 1т. от дневния ред думата бе предоставена на директора Кр. Делчева , която запозна
присъстващите с разработения и приведен в действие План за противодействие на
тероризма. Г-жа Делчева информира присъстващите за целите на плана , за
спецификите при неговото приложение , прочете и заповедите за определяне на
отговорни длъжностни лица , които да следят за неговото приложение. С настоящия
план са запознати всички щатни служители в детското заведение.Плана се намира в
двете сгради за достояние на екипа , като се съхранява в комплект с противопожарното
досие на обекта. За по-добрата и ефективна комуникация с охранителните органи с
двете сгради са монтирани „ паник бутони“ , като екипите са инструктирани за
ползването им.
По 2т. от дневния ред думата бе предоставена на директора Кр. Делчева да запознае
присъстващите с актуализираните план за здравословни и безопасни условия на
възпитание , обучение и труд в детското заведение.
Актуализацията се свежда до набелязани мерки описани подробно в Плана за действие
при инциденти или проява на насилие над деца. Плана е приет на педагогически съвет
и общо събрание м.02.2018г , като подробно са описани ангажиментите на
оповестяване и докладване при откриване на случай на насилие над деца. На общо
събрание е припомнен етичния кодекс на работещите с деца и са преподписани
актуализирани длъжностни характеристики. ПЗБУВОТ в актуализирания си вариант е
публикуван в сайта на детското заведение.
По Зт. от дневния ред думата бе предоставена на директора и главния счетоводител за
запознаят обществения съвет с начина на разпределение на бюджет 2018г.
На основание чл.52 от ЗДБРБ за 2018г., ПМС № 332/22.12.2017г.за изпълнение
на ДБ на РБ, Решение на МС №667 01.11.2017г за изменение и допълнение на РМС
286/2016г. Решение 596/26.01.2018г. на ОбС ХАСКОВО и заповед № 272 от
28.02.2018г на Кмета на община Хасково за утвърдени формули за разпределение

на средствата по второстепенни разпоредители по дейности във функция
„Образование и Здравеопазване“ и Решение № 596/26.01.2018г. на ОбС Хасково на
ДГ № 22 „Звънче“ Хасково е определен следния бюджет за 2018г.
1.Дейност 311 ..Целодневни детски градини и ОДЗ“ - 599 420
А. ЕРС по формула
590 764
Б. закуски на децата в подготвителна група
8 297
Г. Допълващ стандарти за деца на ресурсно подпомагане 359
Д. Преходен остатък 2017г.
37 897
2.Дейност 431 „Детски кухни“

18 300

БЮДЖЕТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ
655 617
БЮДЖЕТ МЕСТНА ДЕЙНОСТ
208 364
МЕСТНА ДЕЙНОСТ 311
189 364
МЕСТНА ДЕЙНОСТ 431
19 000
ОБЩО БЮДЖЕТ ЗА ДГ №22 „ЗВЪНЧЕ“ ХАСКОВО 863 981
Разпределението на разхода по параграфи през отчетната 2018 г„ е както следва:
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ
§§ 01-01-Заплатп на персонала по тр.правоотношения - 448 350
§§ 02-05-Изплатени суми СБКО,Предст.облекло, безпл.храна - 29 600
§§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения - 15 000
§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения - 3 000
§§ 05-51 Социални осигуровки - работодател - 58 050
§§ 05-52 Учителски проф.фонд - 11 900
§§ 05-60 Здравни вноски работодател - 23 900
§§ 06-80 Вноски за допълнително задължително пенсиониране - 12 150
§§ 10-11 Храна - закуски ПГ - 9 297
§§ 10-14 Учебни помагала-консумативи 5-6годишни - 1 500
§§ 10-15 Материали - 4 050
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода - 21520
§§ 10-20 Разходи за външни услуги - 5 000
§§ 10-30 Текущ ремонт - 12 000
§§ 10-51 Командировки - 300
ОБЩО РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОС - 655 617
МЕСТНА ДЕЙНОСТ
§§10-11 Храна - 157 804
§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло - 6 235
§§ 10-14 Учебни помагала 3-4год./познавателни книжки/ - 1 920
§§ 10-15 Материали - 8 505
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода - 18 655
§§ 10-20 Външни услуги - 12 500
§§ 10-30 Текущ ремонт - 500
§§ 10-51 Командировки - 200
§§ 10-62 Застраховки - 1 000
§§ 19-81 Такси, административни такси - 1 045
ОБЩО РАЗХОДИ МЕСТНА ДЕЙНОСТ - 208 364
Питания имаше относно заложените в бюджета средства за учебни помагала на 3-4год.
деца.

Отговори директора. Тази учебна година община Хасково ще дофинансира
закупуването на учебни книжки за децатата от I и II възрастова група. Допълнителните
средства / Местна дейност / в размер на 15лв. на дете ще бъдат преведени по сметката
на детското заведение.
Изразено бе мнение на г-жа С. Табакова - при публикуване на бюджета детайлно да
бъдат писмено разяснени параграфите / приходни и разходни / с цел : По-голяма яснота
за по-широк кръг от родители.
По тази точка директора запозна присъстващите с разпределението на преходния
остатък и планираните ремонтни дейности през летния период.
Съгласуване:
За - 5 души
Против — 0 души
въздържали се - 0 души
РЕШЕНИЕ: Обществения съвет приема разпределението на бюджет 2018г.
По 5т. от дневния ред директора запозна присъстващите с внесената докладна записка
за съгласуване на план приема за учебната 2018 / 2019г, както и получен доклад за
одобрения план - прием от първостепенния разпоредител. Одобрен е приема на две
първи групи с по 23 места в двете сгради.
Съгласуване:
За - 5 души
Против - 0 души
въздържали се - 0 души
РЕШЕНИЕ: Обществения съвет приема Плана за прием.
В точка питания : Няма
Поради изчерпване на дневния ред Обществения съвет бе закрит от Председателя ми.

Председател : Д. Моллова

