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Вх. № 818/ 14.09.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ 
№4/ 14.09.2022г. 

за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ „Славянка“ 

 

Днес, 14.09.2022г., в 18.00 часа в изпълнение на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Правилник за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата /ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г./ и чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, се проведе заседание на обществения съвет към детска градина 

„Славянка" гр. Тутракан. 

На събранието присъстваха членовете на Обществения съвет, директорът, счетоводителя на 

ДГ „Славянка" гр. Тутракан, както и техническото лице – Валя Йорданова, съгласно 

Заповед № 158/27.12.2019 г. на директора на образователната институция.   

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. Отчет изпълнението на бюджета – второто тримесечие на 2022 г. 

2. Приемане на отчет за дейността на Обществения съвет за уч.2021-2022 г. 

3. Обсъждане на качеството на образователната услуга. 

4. Други. 

По т. 1 от дневния ред, г-жа  Кремена Петрова – счетоводител при ДГ „Славянка” 

представи пред присъстващите анализ на изпълнението на бюджета на детската градина за 

второто тримесечие на 2022 г.  по дейности и по параграфи. Анализът включваше отчет на 

държавни средства, предоставени от първостепенния разпоредител с бюджет – община 

Тутракан, разпределени по формула, средства с държавен характер, предоставени през 2022 

г. с писма за увеличение на бюджета, приходи от Национални Програми на МОН за 2022 

година, приходи получени по Проект„Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, 

приходи от дарения  и средства - общински характер, предоставени също от общината за 

издръжка на детското заведение и утвърдени със Заповед на Кмета на община Тутракан, 

разпределение на бюджета по дейности, параметрите, въз основа на които са формирани 

разходите за персонала - численост, размер на възнагражденията, другите плащания за 

персонала, осигурителни вноски, очаквани приходи и разходи, размера на целевите 

средства по видове. 

Г-жа Николинка Славейкова - Председател на Обществения съвет към ДГ „Славянка" 

представи своето становище за касовото изпълнение бюджета на ДГ за второто тримесечие 

на 2022 година. Изказани бяха мнения и от останалите членове на Обществения съвет по 

предоставената им информация. Бюджетът се изразходва целесъобразно според нуждите на 
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детската градина. Просрочени задължения към 30.06.2022 година в размер на 52 400,43 лв. 

се дължат на недостатъчен бюджет за издръжка на детското заведение, натрупан през 

годините. Спазват се вътрешните правила за работа. Строго се съблюдава финансова 

дисциплина,  разписана в правила и процедури в системата за финансово управление и 

контрол. 

След проведените разисквания  бе обявена процедура за явно гласуване, за да бъде одобрен 

и приет тримесечния отчет за изпълнението на бюджета и изпълнението на проектните 

дейности по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“ 

След проведеното гласуване се получиха следните резултати: 

Брой гласове „за“ – 5 (пет) 

Брой гласове „против“–0 (нула) 

Брой гласове „въздържал се“ – 0 (нула) 

 и се взе следното  РЕШЕНИЕ: 

Общественият съвет на ДГ „Славянка" гр. Тутракан приема тримесечния отчет  за 

изпълнението на бюджета  на  детска градина „Славянка" към второто тримесечие на 

2022г и изпълнението на проектните дейности по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. 

  

По т. 2 от дневния ред  г-жа Николинка Славейкова - Председател на Обществения съвет 

към ДГ „Славянка" представи отчета за дейността на Обществения съвет за уч.2021-2022г., 

съгласно изисквания на чл.26, ал.1, т.1 от Правилника за устройството и дейността на 

обществения съвет към ДГ „Славянка", гр. Тутракан. След изслушването бе обявена 

процедура за явно гласуване, за да бъде одобрен и приет отчета. 

След проведеното гласуване се получиха следните резултати: 

Брой гласове „за“ – 5 (пет) 

Брой гласове „против“–0 (нула) 

Брой гласове „въздържал се“ – 0 (нула) 

 и се взе следното  РЕШЕНИЕ: 

Общественият съвет на ДГ „Славянка" гр. Тутракан приема отчет за дейността на 

Обществения съвет за уч.2021-2022 г. 

По т. 3 от дневния ред, г-жа Д. Панайотова представи на присъстващите доклад за 

работата на детската градина и след проведено гласуване  бе взето единодушно следното 

РЕШЕНИЕ: 
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Общественият съвет одобрява качеството на образователната услуга, която предлага 

детската градина, както и участието на децата в различни проекти и местни инициативи. 

Брой гласове „за“ – 5 (пет) 

Брой гласове „против“–0 (нула) 

Брой гласове „въздържал се“ – 0 (нула) 

По т. 4 от дневния ред - Други се обсъди бъдещото развитие на образователната 

институция; привличане, задържане и обхват на децата в детската градина; механизъм за 

обхват; предоставяне на равни възможности на децата; работа с деца от уязвими групи и 

други. Обсъдена беше работата със семействата на децата и приобщаването им към 

дейностите на детската градина. Директорът увери, че ежедневно се полагат усилия за 

подобряване на качеството на образователната услуга, спазвайки мерките и насоките за 

работа в условия на криза. 

 След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска градина 

„Славянка“ се закри в 19.30 часа. 

 

Протоколчик:  

(Валя Йорданова) 

Председател на ОС:  

(Николинка Славейкова) 

 


