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

ПРОТОКОЛ  № 4/ 10.04.2019г.
за проведено заседание на обществения съвет към детска градина 

„Дружба“-гр.Асеновград

 Днес,  10.04.2019  г.  в  16.30  часа, в  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
„Дружба“-гр.Асеновград,  както  и  счетоводителката  Д.Алексиева,  която  да  отговори  при
евентуално възникнали въпроси.

 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,  тримесечен  отчет  за
изпълнението на бюджет 2019г. на ДГ „Дружба“-гр.Асеновград 

По т. 1 от дневния ред
         Всички присъстващи бяха запознати с отчета на бюджета за първо тримесечие на ДГ за
2019г. по дейности и параграфи и обяснителна записка за разходваните средства в държавна
и общинска дейност.
Бюджет 2019г.  - към 31.03.2019/държавна и общинска дейност/
1.Държавна дейност- ДД (§01-05) 
1.1. по §01                отчет – 75 603 лв                                     
1.2. по §02                отчет -  7 415 лв.                                   
1.3. по §05                отчет – 16 777 лв.                                   
Общо                        отчет  – 99 795лв.                                 
ДД (§10) издръжка- отчет  – 2 530 лв.                                
Всичко:                    отчет – 102 325лв.                                 
2.Общинска дейност – ОД (§10) Издръжка                                                                                    
2.1. храна                                                  отчет – 10 568 лв.                  
2.2. вода, горива и енергия:                    отчет – 6 515 лв.                
2.3.задълж. документация:                     отчет - 15 лв.                            
2.4. материали:                                         отчет – 2 546 лв.     
2.5. разходи за външни услуги:              отчет – 3 846 лв.                        
2.6. командировки                                   отчет – 131 лв. 
2.7. текущ ремонт                                    отчет – 315 лв.
2.8. глоби и неустойки                            отчет – 23 лв.                  
Всичко:                                                    отчет-23 959 лв. 
                        

На  основание  на  проведеното  обсъждане по  т.1,  общественият  съвет  към  детска
градина  „Дружба“  –  гр.Асеновград  се  запозна  с  отчета  за  тримесечито  на  средствата  по
бюджет за 2019г. 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска градина
„Дружба“-гр.Асеновград се закри.
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