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ДЕТСКА ГРАДИНА “ ДРУЖБА “ -  АСЕНОВГРАД 

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

 

ПРОТОКОЛ  № 2 /31.01.2019г. 

за проведено заседание на обществения съвет към детска градина  

„Дружба“-гр.Асеновград 

 

 Днес, 31.01.2019 г. в 17.00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения съвет към 

детска градина „Дружба“-гр.Асеновград 

 На събранието присъстваха 5-ма членове на обществения съвет и директор и 

счетоводителя  на ДГ „Дружба“-гр.Асеновград 

 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: 

По т. 1 от дневния ред 

         Всички присъстващи бяха запознати с отчета на бюджета на ДГ за 2018г. 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 2018г. се отбеляза -152. 

 

Бюджет 2018г. /държавна и общинска дейност/ 

1.Държавна дейност- ДД (§01-05)  
1.1. по §01                план - 298 042 лв.                                 Отчет – 283 934 лв                                                       

1.2. по §02                план – 14 300 лв.                                   Отчет – 6 905 лв.   

1.3. по §05                план – 69 181 лв.                                   Отчет – 62 086 лв.   

Общо                        план – 381 523 лв.                                 Отчет – 352 925лв. 

ДД (§10) издръжка- план – 36 918 лв.                                  Отчет – 26 911лв. 

Всичко:                    план-418 441 лв.                                 отчет- 379 838 лв. 

 

2.Общинска дейност – ОД (§10) Издръжка                                                                                                                                                                                                           

2.1. храна                         план – 50 206лв.                             Отчет – 50 206 лв.                   

2.2. постеловъчен инвентар и облекло: план - 5 520лв.       Отчет – 5 520 лв.                 

2.3.задълж. документация : план -  2 000 лв.                        Отчет – 2 000 лв.                             

2.4. материали:     план – 11 000 лв.                                       Отчет – 11 000 лв.      

2.5.разходи за външни услуги: план – 11 000 лв.                 Отчет  - 11 000 лв.                         

2.6. вода,горива,енергия: план – 20 558лв.                            Отчет – 20 588лв.                

2.7.текущ ремонт:  план – 3 215лв.                                         Отчет – 3 215 лв.  

2.8.други                план – 1 515 лв.                                        Отчет -1 515 лв. 

                    

Всичко:                  план – 105 014 лв.                                   Отчет – 105 014лв. 

 

По т. 2 от дневния ред 

Предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края 

на 2018 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) – 9 219 лв. 

Други възнаграждения и плащания на персонала (§02) -15 600 лв. 

Осигурителни вноски (§05) – 6 500 лв. 
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Храна (§1011 ) – 4 975 лв. 

Разходи за външни услуги (§1020) -  2 309 лв. 

Всичко:                    38 603 лв.  

По т. 3 от дневния ред 

Г-жа Антония Русева разясни на членовете на ОС планирането на средствата в бюджета 

за 2019г. , като отбеляза и разпределението на тези от преходната година . Като брой деца за 

2019г., се отбеляза -. 162 

Бюджет 2019г. /държавна и общинска дейност/ 

1.Държавна дейност- ДД (§01-05) 

1.1. по §01               план – 318 969 лв.                        

1.2. по §02               план - 8 900 лв.  

1.3. по §05               план - 80 000 лв.                         

ДД издръжка §10   план – 9 500 лв.                                           

Общо за ДД            план- 407 869 лв.  

 2.Общинска дейност – ОД (§10) Издръжка                                                                                                      

2.1. храна                                                 план – 50 969 лв.                                    

2.2. постеловъчен инвентар и облекло:план – 6 000 лв.        

2.3.учебни разходи:                                план – 2 000 лв.                                       

2.4. материали:                                        план – 11 000 лв.                                            

2.5.разходи за външни услуги:              план – 11 000 лв.                 

2.6. вода,горива,енергия:                       план – 20 500 лв.                              

2.7.текущ ремонт:                                   план – 3 500лв.    

2.8.други                                                  план – 1 800 лв.                                       

Всичко:                  план – 106 769лв.        

                         

На основание на проведеното обсъждане, общественият съвет към детска градина 

„Дружба“ –гр.Асеновград :  

По т.1- Даде становище, че средствата по бюджета за 2018г. 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 2018 г. превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на детската градина в бюджет 2019г. 

По т.3 - Даде становище, че средствата по дейности и параграфи за бюджет- 2019г. са  

планирани в съответствие с изискванията за планиране и разходване на средства за 

институциите на делегиран бюджет, съобразно нуждите на детската градина. Предвидени са 

съответните средства по параграфи във връзка с промяна в нормативната уредба, касаеща 

дейността на ДГ. 

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/ 

 


