ДЕТСКА ГРАДИНА “ ДРУЖБА “ - АСЕНОВГРАД
ул. “ Съединение “ 12 тел. : 0331 6 90 49, e-mail : drujba_ad@abv.bg

ПРОТОКОЛ №5 /13.04.2020г.
за проведено заседание на обществения съвет към детска градина
„Дружба“- гр.Асеновград
Днес, 13.04.2020 г., в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование във връзка с обявеното извънредно положение в РБългария,
обществения съвет към детска градина „Дружба“-гр. Асеновград се запозна по електронен
път. Тяхното мнение се взе по телефон, като с тяхно съгласие бе съставен протокол.
Уведомени са 5-ма членове на обществения съвет и директорна ДГ „Дружба“гр. Асеновград.
Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения
съвет дневен ред, както следва:
По т. 1 от дневния ред
Всички присъстващи бяха запознати с отчета на бюджета на ДГ за първото тримесечие
на 2020г. по дейности и параграфи.
към 31.03.2020г. /държавна и общинска дейност/
1.Държавна дейност- ДД (§01-05)
1.1. по §01
план - 396010 лв.
Отчет – 576611 лв
1.2. по §02
план – 19000 лв.
Отчет –
969 лв.
1.3. по §05
план – 99000 лв.
Отчет – 12782 лв.
Общо
план – 514010 лв.
Отчет – 71412 лв.
ДД (§10) издръжка- план – 24560 лв.
Отчет –
922 лв.
Всичко:
план- 538570 лв.
Отчет- 72334 лв.
2.Общинска дейност – ОД (§10) Издръжка
2.1. храна на децата
план - 54372 лв.
2.2. постеловъчен инвентар и облекло: план – 6000 лв.
2.3.задълж. документация :
план - 2000 лв.
2.4. материали:
план –11000 лв.
2.5.разходи за външни услуги:
план –11000 лв.
2.6. вода,горива,енергия:
план – 20500лв.
2.7.текущ ремонт:
план – 3500 лв.
2.8.други
план – 2800 лв.
Всичко:

Отчет – 9080 лв.
Отчет –
0 лв.
Отчет –
0 лв.
Отчет – 3217 лв.
Отчет - 4688 лв.
Отчет – 6077 лв.
Отчет –
0 лв.
Отчет 170 лв.

план – 111172лв. Отчет – 23232 лв.

На основание на проведеното обсъждане, общественият съвет към детска градина
„Дружба“ –гр.Асеновград :
По т.1- Даде становище, че средствата по бюджета за първото тримесечие на 2020г. са
изразходвани в съответствие с нуждите на детската градина и изискванията за планиране и
разходване на средства за институциите на делегиран бюджет.
След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска градина
„Дружба“ - гр.Асеновград се закри.
ПРОТОКОЛЧИК,
Надежда Димитрова /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
Нина Янева /п/
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