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ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

Към ДГ „В. и Х. Папазян", гр. Сливен 
 
 

ПРОТОКОЛ №4 

 26.04.2018 г. 
 

Днес, 26.04.2018 г. се проведе заседание на Обществен съвет към ДГ „В. и Х. 

Папазян", гр. Сливен по покана  връчена лично на всички членове на ОС. На заседанието 

присъстваха 3 от 5 членове на Обществения съвет. Присъстват Силвия Никова – 

представител на Община Сливен, Мария Господинова и Гергана Граменова. Отсъстват: 

Веселина Андреева – председател  на ОС и Крастинка Шаклиян.  

На заседанието присъстват Галина Николова - директор на ДГ,  Виолета Йорданова 

- главен счетоводител и Павлина Георгиева – гл. учител и протоколчик на ОС.  

Заседанието се проведе при следния 
 
 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Съгласуване на бюджет 2018 г. И отчет по изпълнението за  I тримесечие. 

         Докладва: директор, счетоводител 

2. Запознаване членовете на ОС с проведената обществена поръчка за избор на доставчици на 
хранителни продукти за времето от м. Април 18г до м. Април 2019г. 

         Докладва: директор, счетоводител 

3. Запознаване на членовете на ОС с избора на екипа за учебни книжки  за подготвителните 3-та 
и 4-та група за учебната 2018-2019г.  

Докладва: директор, 

4. Изпълнение на приема за деца родени 2015г.  

Докладва: директор, 

5. Деца със СОП в ДГ „Папазян“ – развитие и перспективи  

Докладва: директор. 
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По първа точка от дневния ред думата бе дадена на Виолета Йорданова - 

главен счетоводител. Г-жа Йорданова запозна присъстващите с бюджет 2018 г. на 

ДГ, а именно: 

Бюджетът е на обща сума 654 311 лв., без включен преходен остатък. Бюджета 

включва 2 части – ДД – 520592 лв., разпределен по тримесечия по формула дадена 

от Община Сливен. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки, издръжка. В 

бюджета са предвидени средства за допълнително трудово възнаrражедние съгласно 

ВПРЗ, средства за представително и работно облекло, ДМС както и за материали и 

текущ ремонт. Бюджет МД – 133719 лв., също разпределен по тримесечия. 

Предвидени са всички плащания към доставчиците на външни услуги. 

        Г-жа В. Йорданова направи анализ на разходите за първото тримесечие на 2018 

г., а именно: 

Бюджетът е разпределен по тримесечия, като за първото тримесечие на 2018 година 

плана е ДД- 156 179 лв. и МД – 66 963 лв. 

Планиран и разходван е както следва: 
 
    Показатели                  План Разход 
Заплати 119222 93237 
Предст. И раб. 
Облекло 

3273 6765 

Осигуровки 25212 20384 
ДОО 12965 11654 
УПФ 3173 2622 
Здравни осигуровки 5730 4545 
Доп. Зад. Пенс. 
осигуряване 

3344 1563 

 

    Показатели                  Стари плащания Нови плащания Неплатени 
Храна 20731 2056 11046 
Вода 2,82 365,33  
Ел. енергия  2598,49  
ТЕЦ 3993,26 9892,40 4963,87 
Материали 1041,72 1975,41  
    
    

Галина Николова - направи уточнение за неплатените фактури на стойност 

25 769.76 лв, от миналата година, които се изплащат от настоящия бюджет. При 
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върнат преходен остатък 14 663,53лв. 

        По втора точка от дневния ред г-жа Николова запознаване членовете на ОС с 
проведената обществена поръчка за избор на доставчици на хранителни продукти. 
Предложени бяха 10 обособени позиции за хтанителни продукти, за които кандидатстваха 
7 фирми. Резултатите се изчисляват по заложена в документацията формула. Цялата 
процедура е описана в протокол, който е качен в сайта на ДГ „Папазян“ и в сайта на 
Община Сливен. Там е качена и цялата документация по обществената поръчка. 
Обществената поръчка спечелиха 3 фирми. – „Бред къмпани АД“. „Стелит“  ЕООД и ЕТ 
„Ников“. Общата стойност на поръчката е 61679 лв. 

         По трета точка от дневния ред г-жа Николова запознаване членовете на ОС с  избора на 
екипа за учебни книжки  за подготвителните 3-та и 4-та група за учебната 2018-2019г. 
Избраните учебни книжки са на издателство „Анубис-Булвест“ – „Вики и Ники“ и „Приказни 
пътечки“. През следващата учебна година 64 деца ще бъдат в ПГ – 6г. и 64 деца ще бъдат в ПГ -
5г.  цената на книжките е на обща стойност 4051,20лв. 

        По четвърта  точка от дневния ред г-жа Николова запознаване членовете на ОС с  
изпълнението на приема за деца родени 2015г.  През новата учебна година ще приемем две 
първи групи. Едната в централната сграда, а другата в сградата на Ясла 15. През м. Април 
обявихме 50 свободни места. Към този момент кандидатстваха и се записаха 36 деца. До м. 
септември ще обявим още 20 свободни места. 
          По пета  точка от дневния ред г-жа Николова запознаване членовете на ОС с  развитието  
и перспективите на  децата със СОП в ДГ „Папазян“. През тази учебна година в ДГ има 10 деца 
на ресурсно подпомагане , за които от РЦПППО са назначени 4 специалиста – ресурсен учител, 
психолог, логопед и зрителен специалист. Те посещават детската градина по график. Има 
много добри резултати от работата с тези деца. 
 

Думата бе дадена за изказвания. Такива не последаха и се премина се към гласуване. 

Гласували „За" - 3; ,,Против"- няма; ,,Въздържали се" - няма. 

По  точките от дневния ред общото събрание взе следните 
 

РЕШЕНИЯ 
 

1. Общественият съвет приема отчета на бюджета за първото тримесечие на 2018 г. 
2. Общественият съвет приема отчета за направената обществена поръчка. 
3. Общественият съвет приема избора на екипа за учебни книжки  за подготвителните 

3-та и 4-та група за учебната 2018-2019г 
 

Поради изчерпване н дневния ред заседанието бе закрито. 
 
Павлина Георгиева – секретар ………… 
 

Силвия Никова – представител на Община Сливен ……………  
Мария Господинова – член …………….. 
Гергана Граменова – член …………………. 
В. Йорданова – гл. счетоводител ………………. 
Г. Николова – директор ………………. 


