
ПРОТОКОЛ  № 29 

 

 

         Днес,  26.07.2022 г. от 13:00 ч. в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от ЗПУО в 

музикалния салон на ДГ № 29 „Слънце“ се проведе петото редовно заседание 

за учебната 2021/2022 г. на обществения съвет.  

         На заседанието присъстваха всички членове на ОС, регистрирани в 

присъствения списък, неразделна част от настоящия протокол, както и 

директора и главния счетоводител на детската градина. 

         Заседанието протече при предварително обявения от Председателят на 

ОС – Нина Георгиева  

 

 

Дневен ред: 

 

 

1. Отчет за бюджета - второто тримесечие на 2022 година на детската 

градина. 

Докладва: Директор 

2. Представяне и гласуване за ремонтните дейности през лятото. 

Докладва: Директор 

3. Отчет за дейността на ОС през учебната 2021/2022 г. 

Докладва: Председател ОС 

 

 

 

По първа точка от дневния ред Директорът на ДГ № 29 „Слънце“ – Елвира 

Омайникова запозна подробно членовете на ОС с отчета на бюджета за 

второто тримесечие на 2022 г.  

Приходите са в размер 514 858 лв, в това число държавна отговорност 469 765 

лв., общинска – 45 093 лв. 

   Направени са следните разходи: 

 

1 § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала 293 184 

2 § 02-05 

Изплатени суми за представително  облекло 

и СБКО 17 235 

3 § 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение 1 868 



4 § 02-09 

Други плащания- болничен за сметка на 

работодател 3 366 

5 § 05 

Изплатени суми за осигуровки - 

работодател 65 516 

6 § 10-11 Храна 63 506 

7 § 10-12 Медикаменти 0 

7 § 10-14 Учебници и уч. помагала 8 107 

8 § 10-15 Материали 7 305 

9 § 10-16 Вода , горива и енергия 30 632 

10 § 10-20 Външни услуги 24 139 

11 § 10-30 Текущ ремонт 0 

12 § 10-62 Застраховки 0 

13 § 52-05 Придобиване на стопански инвентар 0 

  
Общо за дейността:  514 858 

    

 

       Членовете нямаха въпроси по тази точка и се премина към гласуване. 

След проведеното гласуване на бюджета второто тримесечие на 2022 г.  се 

получиха следните резултати: 

- Брой гласове „за“ – 5; 

- Брой гласове „против“ – 0 

- Брой гласове „въздържал се“ - 0. 

 

 

           По втора точка от дневния ред Директорът –Г-жа Омайникова 

запозна обществения съвет с най-належащите ремонти през лятото, като на 

първо място и най-належащо е отстраняване на течовете по тръбите на 

приземния етаж. След проведеното гласуване за ремонтните дейности през 

лятото се получиха следните резултати: 

- Брой гласове „за“ – 5; 

- Брой гласове „против“ – 0 

- Брой гласове „въздържал се“ - 0. 

 

 

           По трета точка от девния ред Г-жа Нина Георгиева - председател на 

ОС прочете на кратко отчета за дейността на ОС през учебната 2021/2022 г. 

Разисквания по тази точка нямаше. Председателят на съвета предложи да се 

премине към гласуване. Получиха се следните резултати: 

- Брой гласове „за“ – 5; 

- Брой гласове „против“ – 0 

- Брой гласове „въздържал се“ - 0. 



 

 

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА: 

 

1. Съгласува отчета на бюджета за второ тримесечие на 2022 г. на ДГ 

№ 29 „Слънце“. 

2. Одобрява ремонт на тръбите на приземния етаж на детската 

градина. 

3. Общественият съвет при ДГ № 29 „Слънце“ одобрява отчета за 

дейността на ОС през учебната 2021/2022 година. 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на ОС беше закрито. 

 

 

             Протоколчик:                                             Председател: 

                                                              

                                / Миглена Василева /                                  / Нина Георгиева / 


