Общ. Брезник
гр. Брезник
ул.”Борис Антов” 3

Тел: 07751 / 21 44
GSM: +359 / 887 697 628
E-mail: brezitsa@gmail.com

________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
№ 2/14.03.2017г.
за проведено заседание на обществения съвет към детска градина
„Брезица“ Брезник
Днес, 14.03.2017г.от 17.00 ч. в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения
съвет към детска градина „Брезица“
На събранието присъстваха 4 членове на обществения съвет, директора
Емилия Алексова и счетоводителя на ДГ“Брезица“Жулиета Стоянова, Богиня
Рабакова – старши учител – лице за административно и техническо подпомагане на
обществения съвет. Отсъства Вероника Малинова – уважителна причина.
Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия
протокол.
Заседанието протече по предварително обявения от председателя на
обществения съвет дневен ред, както следва:
1. Съгласуване на избора от учителите на учебните комплекти, които се
предоставят за безвъзмездно ползване на децата за учебната 2017/2018г.
2. Представяне на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина за
становище.
3. Обяснителна записка за:
• Очакваните приходи и разходи по видове;
• параметрите, въз основа на които са формирани разходите за
персонал - численост, размер на възнагражденията, другите плащания
за персонал, 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 училището или
детската градина;
• размера на собствените приходи и остатък от предходни години.
4. Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера
на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му
5. Одобряване на Стратегия за развитие на ДГ“Брезица“ Брезник
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Заместник председателя – Теодора Борисова се обърна към членовете за
допълнение към дневния ред. Такива не постъпиха.
По т. 1 от дневния ред г-жа Алексова предостави на членовете учебните
комплекти, които учителите са избрали за подготвителните групи за учебната
2017/2018г., като поясни мотивите за този избор. / издателство „Булвест“ /. След
като се запознаха с мотивите и изданията, г-жа Алексова призова членовете за
мнения и предложения. Такива не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.
След проведеното гласуване за съгласуване избор на учебни помагала за
подготвителни групи учебната 2017/2018г., се получиха следните резултати:
Брой гласове „за“ – 4
Брой гласове „против“– 0
Брой гласове „въздържал се“ – 0
По т. 2 от дневния ред думата бе дадена на г-жа Жулиета Стоянова –
счетоводител в ДГ“Брезица“, която запозна членовете с проекта на бюджет 2017г.
Подробно бе разгледани държавно делегираните дейности, местната отговорност,
наличния преходен остатък, бе пояснен начина на сформиране на бюджета на
ДГ“Брезица“
Г-жа Първанова разясни на обществения съвет, че има формула, по която се
разпределят средствата – оставя се резерв до м. ноември за спешни и належащи
нужди за учебните заведения.
По т. 3 от дневния ред също бе дадена думата на счетоводителя Жулиета
Стоянова, която поясни още очакваните приходи и разходи по видове, параметрите,
по които са формирани разходите за персонала – численост, размер на
възнагражденията, другите плащания, осигурителните вноски, разпределение на
бюджето по дейности. Тя сподели с членовете и основните ограничения при
формиране на бюджета, размера на целевите средства по видове, размера на
собствените приходи – от такси и дарения, остатъка от миналата година.
По т. 4 от дневния ред г-жа Алексова се обърна към членовете да изкажат
своето мнение за разпределението на бюджета по дейности, както и за отчета за
изпълнението му. Всички членове споделиха, че са доворни от полученана
информация, успяли са да разгледат документите от сайта на ДГ“Брезица“ и смятат,
че бюджета е добър. Бяха призовани да гласуват за отчета за изпълнението на
бюджета.
След проведеното гласуване за становище за отчета за изпълнението на бюджета
за 2016г, се получиха следните резултати:
Брой гласове „за“ – 4
Брой гласове „против“– 0
Брой гласове „въздържал се“ – 0
След това членовете бяха призовани да гласуват за даване на становище за
разпределение на бюджета по дейности.
След проведеното гласуване за становище за разпределението на бюджета за
2017г., се получиха следните резултати:
Брой гласове „за“ – 4
Брой гласове „против“ - 0
Брой гласове „въздържал се“ – 0
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По т.5 от дневния ред г-жа Алексова се обърна към членовете за мнения,
относно Стратегията за развитие на детскат градина „Брезица“ за период
2016/2020г. Всички членове изразиха мнение, че Стратегията отразява успешната
работа на детската градина, визията и мисията и приоритетите са добре
структурирани и ще допринесат за успешното развитие на детската градина и ще се
достигнат очакваните резултати.
След дебатите се премина към гласуване.
След проведеното гласуване за одобряване на стратегията за развитието на
детска градина „Брезица“, се получиха следните резултати: становище за
разпределението на бюджета за 2017г
Брой гласове „за“ – 4
Брой гласове „против“ - 0
Брой гласове „въздържал се“ – 0
На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет
към детска градина „Брезица“ Брезник взе следните решения:
1. Съгласува избора на учебни помагала за подготвителни групи учебната
2017/2018г.,
2. Дава положително становище за отчета за изпълнението на бюджета за
2016
3. Дава положително становище за разпределението на бюджета за 2017г
4. Одобрява стратегията за развитието на детска градина „Брезица“за
период 2016/2020г.
След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска
градина „Брезица“ Брезник бе закрито.
ПРОТОКОЛЧИК,
……………………………………….: ………………….
(име, презиме, фамилия) (подпис)

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
……………………………………….: ………………….
(име, презиме, фамилия) (подпис)
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