
ДЕТСКА ГРАДИНА “ ДРУЖБА “ -  АСЕНОВГРАД 

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

 

ПРОТОКОЛ  №1/23.10.2018г. 

за проведено заседание на обществения съвет към детска градина  

„Дружба“-гр.Асеновград 

 

Днес, 23.10.2018 г. в 17.00 изпълнение на чл. 27, ал. 2, от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, се проведе 

заседание на обществения съвет към детска градина „Дружба“- гр.Асеновград 

 На събранието присъстваха 5-ма членове на обществения съвет и директора на ДГ. 

 Всички присъстващи на заседанието 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 точка – Представяне за сведение на обществения съвет, отчет за изпълнението на бюджет 

за третото тримесечие за 2018г. на ДГ „Дружба“-гр.Асеновград – към 30.09.2018г. 

По т. 1 от дневния ред 

         Всички присъстващи бяха запознати с отчета на бюджета ДГ „Дружба“ към 30.09.2018г. по 

дейности и параграфи и обяснителна записка за разходваните средства в държавна и общинска 

дейност. Г-жа Русева разясни подробно на членовете на общественият съвет конкретно 

включените във всеки параграф разходи. Накратко те са: 

 

Бюджет 2018г.-към 31.09.2018/държавна и общинска дейност/ 

 

1.Държавна дейност- ДД (§01-05) 
1.1. по §01 заплати по тр.прав.                отчет   - 204 060 лв. 

1.2. по §02 др. възнаграждения                отчет – 6 694 лв.                                    

1.3. по §05 осигурит. вноски                    отчет  – 44 787 лв.                                    

ДД (§10) издръжка                                    отчет –  13 149 лв.                                   

Всичко:                                                      отчет –268 690 лв.                                  

2.Общинска дейност – ОД (§10)                                                                                                                                                                                                      

2.1. храна                                                  отчет – 33 121 лв.                   

2.2. вода, горива и енергия:                    отчет – 13 582 лв.                 

2.3. учебни разходи:                                отчет -       119 лв.                             

2.4. материали:                                         отчет -   9 635 лв.      

2.5. разходи за външни услуги:              отчет  –  8 431 лв.    

2.6. текущ ремонт                                    отчет  –  3 215 лв. 

2.7. пост.инвентар иоблекло                   отчет  –  5 520 лв. 

2.8.други                                                    отчет  –     407 лв. 

Всичко:                                                    отчет  - 77 430 лв. 

 Всичко  отчетени  средства държавна и общинска дейност : 342 720лв. 
 

На основание на проведеното обсъждане по т.1, общественият съвет към детска градина 

„Дружба“ –гр.Асеновград се запозна с отчета за разходването  на средствата към 30.09.2018г.  

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

градина„Дружба“-гр.Асеновград се закри. 

 

ПРОТОКОЛЧИК 
Диана Славкова/п/ 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
Надежда Гърбева/п/ 


