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П Р О Т О К О Л  №5  
от 28.02.2018 г.

Дата на провеждане на работното заседание: 28.02.2018 г.
Време на провеждане - 12.30 ч.
Място на провеждане на заседанието -  във физкултурния салон на ДГ.
На заседанието присъстваха г-жа Милушева -  директор на ДГ „Малкият принц“ и 

следните членове на Обществения съвет:
1. Александър Команов - председател
2. Озден Мурадова -  член, главен експерт в отдел "Образование", община Пловдив
3. Деница Димитрова -  член
4. Марияна Примова -  резерва
5. Атанас Статев -  резерва

Заседанието бе свикано по плана за заседанията от г-н Александър Команов -  
председател на Обществения съвет при ДГ „Малкият принц“. Заседанието се проведе 
при следния

Дневен ред:

1. Отчет на директора за изпълнение на четвъртото тримесечие на бюджет 2017 г. и 
становище на ОС.

2. Разпределение на бюджет 2018 г. по дейности и размер на капиталовите разходи; 
Към проекта на бюджета директорът на ДГ прилага обяснителна записка с 
информация за:

□ очакваните приходи и разходи по видове;
□ параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал -  

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;
□ размера на целевите средства по видове;
□ размера на установеното към края на предходната година превишение 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 /преходен остатък/.

3. Посещение на обновения плувен басейн и помещения към него, както и на 
изградените спортни площадки в двора на ДГ.

По първа точка:
Членовете на ОС единодушно одобриха изпълнението на бюджет 2017.

По втора точка:
Директорът на ДГ подробно запозна присъстващите с всички компоненти на 

планувания за 2018 г. бюджет.



Членовете на ОС единодушно приеха предложеното разпределение на бюджетните 
средства.

По трета точка:
Всички присъстващи посетиха обновения плувен басейн на детската градина и 

разгледаха всички ремонтирани помещения към него. Създаденият „Воден свят“ е в 
съзвучие с цялостната интериорна концепция на ДГ, която поставя децата в различни 
природни среди -  поле, гора, космос и др., които те опознават чрез игра и наблюдение.

Директорът на ДГ разказа за спечеления проект за финансиране на едно от 
спортните игрища от Lidl България, както и за родителско дарение, благодарение на 
което първоначално плануваните две спортни площадки са се увеличили с още една! Те 
ще бъдат окончателно завършени през месец март и ще бъдат пригодени за следните 
спортове: тенис на корт, баскетбол и хокей на трева.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

/Александър Команов/


