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тех032/635 359, тел/факс 032/635 360, e-mail: m.prmz@a6v.Sg, wunv. maC îatprinc.com

П Р О Т О К О Л  №1 
от 24.02.2017 г.

Дата на провеждане на работното заседание: 24.02.2017 г.
Време на провеждане -12.30 ч.
Място на провеждане на заседанието -  физкултурния салон на ДГ.
На заседанието присъстваха следните членове на Обществения съвет:

• Озден Мурадова - главен експерт в отдел "Образование", община Пловдив.
• Александър Евгениев Команов -  Председател на ОС
• Владислава Петрова Георгиева
• Стоил Атанасов Попов
• Атанас Гочев Статев

Г-жа Деница Димитрова- протоколчик- отсъстваше по уважителни причини, на нейно място бе 
поканен резервен член от Обществения съвет -  г-н Атанас Статев.

Заседанието бе свикано от г-н Александър Евгениев Команов -  председател на Обществения 
съвет при ДГ „Малкият принц“. Протоколчик бе г-жа Надя Загорска -  ст.учител от ПГ-5-а, 
определена от директора за административно и техническо подпомагане на обществения съвет и се 
проведе при следния

Дневен ред:

1. Отчет на директора за изпълнението на четвъртото тримесечие на бюджет 2016 г.
2. Представяне от директора на ДГ „Малкият принц“ параметрите на новия бюджет:

• Очакваните приходи и разходи по видове;
• Численост, размер на възнагражденията, други плащания за персонала, осигурителни 

вноски;
• Списък на капиталовите разходи;
• Разпределение на бюджета по дейности;
• Основните ограничения при формирането на бюджета;
• Размери на целевите средства по видове;
• Размера на установеното към края на предходната година повишение на постъпленията 

над плащанията по бюджета на детската градина;
• Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното 

към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по 
бюджета на детската градина /т.е. за преходния остатък/.

3. Становище на Обществения съвет за отчета и разпределението на бюджет 2017 г. по дейности 
и за размера на капиталовите разходи;

Г-н Команов бе ръководител на работното заседание на членовете в Обществения съвет при ДГ 
„Малкият принц“. Той прочете дневния ред. Дневният ред бе приет единодушно и нямаше 
допълнения към него. Г-н Команов даде думата на г-жа Милушева по първа и втора точка:
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По първа точка от дневния ред;
Г-жа Милушева представи изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г., който 

бе изпратен предварително по мейлите на всички членове на ОС. Отчетът бе приет без възражения и 
допълнения.

По втора точка от дневния ред:
Директорът осигури изчерпателна, актуална, разбираема, вярна и точна информация, както и 

всички сведения и документи за представяне параметрите на новия бюджет.
Г-жа Милушева представи съдържанието на параграфите. След това, тя информира 

присъстващите, че тази година бюджета е завишен с 8 процента на база утвърдено КТД с МОН, които 
съгласно договореностите трябваше да се разпределят единствено за заплати. Справедливото му 
разпределяне се извърши в рамките на утвърдения от Община Пловдив бюджет, изготвен по 
формули, правила и критерии, определени от Община Пловдив.

Чрез разпределението на средствата е достигнат минималния праг на заплатите, който е различен 
за всяка категория персонал, съгласно анекс към КТД от 16.12.2016 г.

Тя информира Обществения съвет, че във връзка с новия ЗПУО, Наредбата за нормиране и 
заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 
Наредба 15 за инспектирането на детските градини и училищата, както и Наредба №16 за 
управлението на качеството в институциите, учителите ще бъдат оценявани на база качеството на 
постигнатите резултати от труда. Затова и МОН задава три степени на учители със следните заплати, 
гарантирани в детската градина: учител - 660, старши учител - 688 и главен учител - 726. Има 
няколко достигнати по-високи заплати към този момент, които се запазват и ще бъдат достигнати при 
следващото повишение.

Г-жа Милушева отбеляза, че при разпределяне средствата от делегираните от държавата 
средства, 14 процента трябва да са за издръжка на детското заведение, а останалите за заплати. 
Поради липсва на средства, голяма част от перата на тази част от бюджета остават празни и всички 
средства от увеличението отидоха за увеличение на заплатите и изпълнение на договореностите. От 
нормативните документи, учителите и служителите се убедиха че трябва да се работи постоянно, 
активно и качествено, за да бъдат по-добре оценени на база показатели и критерии, които ще бъдат 
изработени в следващ момент от специално създадена работна група, която ще бъде обучена. За 
работата на учителите, служителите и директора ще има и допитване до родителите, Обществения 
съвет и Училищното настоятелство.

Директорът сподели приоритетите за тази учебна година и напомни, че стратегическите цели са 
поместени в сайта на детската градина -  в нейната стратегия за 2016-2020 г. и са на постоянно 
разположение за всички родители и граждани.

Приоритет за тази учебна година е завършването на иновативния модел. Освен подготвените 5 
групи и кабинет „Малки откриватели“, в началото на 2017 г. вече се завършиха още две групи -  
„Приказен свят“ и „Цветя“. Остава за довършване 2 гр. -  „Приятели“. Г-жа Милушева сподели с ОС 
констатациите от тематичната проверка на учителите и че е налице положителна промяна в деца и 
учители, дори децата знаят повече, отколкото се изисква по държавните образователни стандарти. 
Доста деца четат свободно, жонглират със звукове, срички, думи и изречения. Фонематичният слух 
се е развил много добре при над 50 процента от децата. Необходимо е да се работи усилено и с 
другите деца за достигане на ДОС.

Освен завършване на иновативния модел, вниманието е насочено и към изграждането на две 
спортни площадки, за които средства ще се търсят от бюджета и училищното настоятелство.

Г-жа Мурадова - главен експерт в отдел "Образование", община Пловдив, препоръча детската 
градина да кандидатства по програмите на Община Пловдив, насочени към изграждане на спортни и 
детски площадки при финансиране от общината и дофинансиране от ДГ, което бе прието радушно.
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Г-жа Милушева отбеляза, че е планирала преходния остатък да се изразходи за ремонти по 
предписание от РЗИ. Те включват основен ремонт на санитарни възли в първа група и в плувния 
басейн.

Средствата от местни дейности са основно за издръжка, които осигурява Община Пловдив. Тук 
са заложени и средства за учебни помагала за първа и втора групи, външни услуги, вода, горива, 
енергия, пране на бельо и други разходи.

По трета точка от дневния пел:

Членовете на Обществения съвет изразиха своето задоволство от пълната информация по бюджет 
2017 г., представена от г-жа Ирена Милушева и го приеха без забележки и допълнения.

Г-жа Мурадова сподели своята удовлетвореност от работната среща и дейността на детската 
градина.

Извън дневния ред:

Г-н Александър Команов запозна ОС с новопостроения спортен комплекс на Гребната база. Чрез 
презентация той представи зоните за спорт и допълнителните услуги, които центърът предоставя. 
Предложението му бе детската градина да организира и проведе спортен празник там, като обеща 
съдействие при организацията му.

Г-н Стоил Попов изрази свое мнение и препоръча ежедневието на децата да се организира с 
повече двигателната активност навън. Г-жа Владислава Георгиева сподели, че не иска това да става 
за сметка на педагогическите ситуации.

Съгласно направените разисквания, Общественият съвет взе следните

Р Е Ш Е Н И Я :

1. Прие финансовия отчет за 4-то тримесечие на финансовата 2016 г.
2. ОС при ДГ „Малкият принц“ съгласува разпределението на средствата от установеното 

към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по 
бюджета на детската градина без възражения и допълнения.

3. Относно разпределението на бюджет 2017 г. по дейности и за размера на капиталовите 
разходи, Обществения съвет изрази становище на приемане на създадения бюджет за 2017 г.

4. ОС при ДГ „Малкият принц“ подкрепи идеята за организиране на спортен празник в 
новопостроения спортен комплекс на Гребната база.

След изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.
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