
ОТЧЕТ 

За изпълнение дейностите на Обществен съвет към ДГ „Дружба”  

за 2019/2020  учебна година 

 

 

    

1.Заседание на ОбС - Представяне за сведение на обществения съвет, отчет за 

изпълнението на бюджет за третото тримесечие за 2019г. на ДГ „Дружба“-

гр.Асеновград – към 30.09.2019г. 

Провеждане на процедура за избор на нов обществен съвет, протокол от 06.12.2020г. 

2.Заседание на ОбС  проведено на 06.12.2020г. с дневен ред: 

2.1.Избор на председател  на Обществения съвет. 

2. 2.Избор на лице, което да води протоколите на Обществения съвет. 

2.3. Обсъждане относно вида закуска основна/подкрепителна, предоставена на децата 

от ПГ съгласно чл.13 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование, приета с ПМС №219 от. 05.09.2017г./изм. и 

доп.ДВ бр.36 от май 2019г./ 

3.Заседание на ОбС –отчет на изпълнението на бюджета за 2019г.;  разпределение на 

средствата от установеното към края на 2019г.превишаване на постъпленията над 

плащанията по бюджет на ДГ;разпределяне на бюждет 2020г./проект/ по дейности и 

параграфи - 27.01.2020г. 

4.Заседание на ОбС – приемане на избора на ПС за учебни помагала през учебната 

2017-2018г. – 23.03.2020г. 

5.Заседание на ОбС – запознаване с отчет за изпълнение на бюджета на ДГ за 1 -во 

тримесечие на 2020 г. – 13.04.2020г. 

6.Заседание на ОбС – запознаване с отчет за изпълнение на бюджета на ДГ за 1 -во 

шестмесечие на 2020 г. – 30.07.2020г.  

7.Заседание на ОбС – запознаване с отчет на дейностите по Стратегията на ДГ за 

учебна 2019/2020 учебна; съгласуване на Стратегия на ДГ „ Дружба“ за 2020-

2024г.;предложение за избор на член на ОбС; избор на протоколчик; отчет на дейността 

на ОС – 10.09.2020г. 

 

 

През учебната година Общественият съвет към ДГ „Дружба” е работил успешно и 

съгласувано с ръководството и с Педагогическия съвет на детската градина. Работата е 

била насочена към подпомагане на развитието на образователната институция и към 

граждански контрол на управлението й. Решенията са взимани законосъобразно и в 

интерес на образователния процес.  

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 НИНА ЯНЕВА/п/ 

  


