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

Вх№ОС-07-46/28.10.2020г.
ПРОТОКОЛ №1 /28.09.2020г.
за проведено заседание на обществения съвет към детска градина
„Дружба“- гр.Асеновград
Днес, 28.09.2020 г., в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование в условията на извънредна обстановка и след проучване сред
членовете, се проведе онлайн заседание на обществения съвет към детска градина „Дружба“гр. Асеновград чрез социалните мрежи.
Участващи в заседанието са 5-мата членове на обществения съвет.Те се запознаха по
електронен път със писмо на директора на ДГ „Дружба“ и документи приложени към него.
Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения
съвет дневен ред, както следва:
1.Отчет трето тримесечие за изпълнението на бюджет 2020г. на ДГ „Дружба“гр.Асеновград
По т. 1 от дневния ред
Всички присъстващи бяха запознати с отчета на бюджета на ДГ за първото
деветмесечие на 2020г. по дейности и параграфи.
към 30.09.2020г. /държавна и общинска дейност/
1.Държавна дейност- ДД (§01-05)
1.1. по §01
план - 406010 лв.
Отчет – 224375 лв
1.2. по §02
план – 24000 лв.
Отчет –
9353 лв.
1.3. по §05
план – 99000 лв.
Отчет – 49822 лв.
Общо
план – 529010 лв.
Отчет – 283550 лв.
ДД (§10) издръжка- план – 26756 лв.
Отчет –
7874 лв.
Всичко:
план- 555766 лв.
Отчет- 291424 лв.
2.Общинска дейност – ОД (§10) Издръжка
2.1. храна на децата
план - 35222 лв.
2.2. постеловъчен инвентар и облекло: план – 4100 лв.
2.3.задълж. документация :
план - 3600 лв.
2.4. материали:
план –17141 лв.
2.5.разходи за външни услуги:
план –12000 лв.
2.6. вода,горива,енергия:
план – 18900 лв.
2.7.текущ ремонт:
план –17500 лв.
2.8.други
план – 2709 лв.
Всичко:

Отчет – 19316 лв.
Отчет –
3850 лв.
Отчет –
3074 лв.
Отчет – 12730 лв.
Отчет - 10046 лв.
Отчет – 10872 лв.
Отчет – 17500 лв.
Отчет 660 лв.

план –111172 лв. Отчет – 78048 лв.

Въпроси по отчета нямаше.
На основание на проведеното обсъждане, общественият съвет към детска градина
„Дружба“ –гр. Асеновград даде следното становище:
1.Приема отчета на бюджет 2020г. към ДГ „Дружба“.Средствата по бюджета за първото
деветмесечие 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,
Даниела Маринова/п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
Нина Янева /п/
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