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

Вх.№ОС-07-194/31.01.2022г.
ПРОТОКОЛ № 3 /31.01.2022г.
за проведено заседание на обществения съвет към детска градина
„Дружба“-гр.Асеновград
Днес, 31.01.2022 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, като член на
финансиращия орган бе Христина Митова Те се запознаха по електронен път със писмо на
директора на ДГ „Дружба“ и необходимата информация.
Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет
дневен ред, както следва:
1. Становище за отчет на изпълнението на бюджета на ДГ «Дружба» за 2021г.;
2. Разглеждане и съгласуване предложението на директора за разпределение на
средствата от установеното към края на 2021 година превишение на постъпленията
над плащанията по бюджета на детската градина;
По т. 1 от дневния ред
Всички присъстващи бяха запознати с отчета на бюджета на ДГ за 2021г. по дейности и
параграфи. По отношение на формирането на бюджета на детското заведение, директорът
разясни механизмите и конкретните параметри, които определят стойностите на заложените
средства в държавна и общинска дейност. Като брой деца за 2021г. се отбеляза -157.
Бюджет 2021г. /държавна и общинска дейност/
1.Държавна дейност- ДД (§01-05)
1.1. по §01
план – 440 453 лв.
1.2. по §02
план – 35 632 лв.
1.3. по §05
план – 114 819 лв.
Общо
план –590 904лв.
ДД (§10) издръжка- план – 56 528лв.
Всичко:
план-647 432 лв.

Отчет – 433 879 лв
Отчет – 29 330 лв.
Отчет – 97 892 лв.
Отчет – 561 101лв.
Отчет – 37 685лв.
отчет- 598 786 лв.

2.Общинска дейност – ОД (§10) Издръжка
2.1. храна
план – 38 107лв.
Отчет – 38 107 лв.
2.2. постеловъчен инвентар и облекло: план – 3 900лв. Отчет – 3900 лв.
2.3.задълж. документация : план - 2 218лв.
Отчет – 2 218 лв.
2.4. материали: план – 12 000 лв.
Отчет – 12 000 лв.
2.5.разходи за външни услуги: план – 12 100 лв.
Отчет - 12 100 лв.
2.6. вода,горива,енергия: план – 22 081 лв.
Отчет – 22 081 лв.
2.7.текущ ремонт: план – 3 500 лв.
Отчет – 3 500лв.
2.8.други
план – 1 467лв.
Отчет 1 467 лв.
Всичко:

план – 95 373 лв.

Отчет – 95 373 лв.
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По т. 2 от дневния ред
Предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края
на 2021 година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската
градина планирани в държавна дейсност, бе прието от обществения съвет без въпроси и
възражения. Разпределението е както следва:
Държавна дейност- ДД (§01-05)
Заплати на персонала (§01) – 18 460 лв.
Други възнаграждения и плащания на персонала (§02) – 7 000 лв.
Осигурителни вноски (§05) – 8 000 лв.
Храна (§1011 ) – 12 570 лв.
Материали(§1015) - 1 765лв.
Разходи за външни услуги (§1020) - 851лв.
Всичко:
48 646 лв.
Г-жа Антония Русева разясни на членовете на ОС,че планирането на средствата в
бюджет за 2022г. все още не е осъществено поради липса на информация за формирането на
новия бюджет.Като брой деца за 2022г., се отбеляза – 164
Госпожа Русева-директор на ДГ припомни на членовете, че средствата от общинска
дейност са отпуснати на база брой деца от Община Асеновград, които се използват за всички
разходи, свързани с храна, отполение и издръжка на трите сради на ДГ. Средствата в
държавна дейност се планират и разходват приоритетно за осигуряване на заплати на
персонала, осигуровки, разходи за болнични и обещетения, работно облекло,
квалификация,СБКО и ДТВ на персонала.При наличие на остатък от средствата, които се
отпускат на база брой деца,тези средства се планират и разходват за издръжка по параграфи,
там където общи нските средства не достигат/храна,материали, услуги и др./Посочените
средства, които се прехвърлят в бюджет 2022г. са разпределени за осигуряване на
увеличението на работните заплати на персонала при спазване на нормативните изисквания,
като се отчита и предстояща промяна в нормативната уреда.
На основание на проведеното обсъждане, общественият съвет към детска градина
„Дружба“ –гр.Асеновград :
По т.1- Даде становище, че средствата по бюджета за 2021г. са изразходвани в
съответствие с нуждите на детската градина и изискванията за планиране и разходване на
средства за институциите на делегиран бюджет.
По т.2- Съгласува и одобри предложението на директора за разпределение на
средствата от установеното към края на 2021 г. превишение на постъпленията над
плащанията по бюджета на детската градина в бюджет 2022г.
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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