
ПРОТОКОЛ  № 31 

 

 

         Днес, 28.10.2022 г. в 13:00 ч. в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от ЗПУО в 

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

заседание за учебната 2022/2023 г. на обществения съвет към детската 

градина.  

         На заседанието присъстваха всички членове на ОС, регистрирани в 

присъствения списък, неразделна част от настоящия протокол и директора на 

детската градина при спазване на всички противоепидемични мерки. 

         Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет  

 

Дневен ред: 

 

1. Представяне на финансовия отчет за третото тримесечие на 2022 година 

на детската градина. 

2. Запознаване с Правила за намаляване риска от инфекции и за работа на 

ДГ № 29 „Слънце“ през учебната 2022/2023 г. в условията на COVID -

19. 

3. Запознаване с Вътрешни правила за прилагане на Антикорупционни 

процедури в ДГ № 29 „Слънце“. 

4. Разни. 

 

 

         По първа точка от дневния ред Г-жа Омайникова директор на ДГ № 

29 „Слънце“ запозна на кратко членовете на ОС с отчета на делегирания 

бюджета на детската градина за третото тримесечие на 2022 г.  Приходите са 

в размер на 767 196 лв., в т.ч. държавна отговорност – 722 103 лв. , а 45 093 

лв. местна отговорност. 

 

Направени са следните разходи: 

1 § 01-01 

Заплати и възнаграждения на 

персонала  458 563 

2 § 02-05 

Изплатени суми за представително  

облекло и СБКО 17 905 

3 § 02-08 

Обезщетения с характер на 

възнаграждение 1 868 

4 § 02-09 

Други плащания- болничен за сметка 

на работодател 3 432 

5 § 05 

Изплатени суми за осигуровки - 

работодател 108 071 

6 § 10-11 Храна 83 977 



    7 § 10-12 Медикаменти 0 

8 § 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 

9 § 10-14 Учебни разходи 8 107 

10 § 10-15 Материали 11 689 

11 § 10-16 Вода, горива и енергия 36 611 

12 § 10-20 Външни услуги 34 293 

13 § 10-30 Текущ ремонт 2 680 

14 

§ 10-51 и 

10-52 Командировки в страната и чужбина 0 

15 § 52-03 Придобиване на ДМА и ст. инвентар 0 

  

Общо за дейността:   767 196 

 

 

           Разисквания и въпроси по тази точка нямаше. След проведеното 

гласуване на финансовия отчет се получиха следните резултати: 

- Брой гласове „за“ – 5; 

- Брой гласове „против“ – 0 

- Брой гласове „въздържал се“ - 0. 

 

        

          По втора точка г-жа Георгиева представи на обществения съвет 

Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекции и за работа на ДГ № 

29 „Слънце“ през учебната 2022/2023 г. в условията на COVID-19. 

Разисквания и по тази точка нямаше. След проведеното гласуване се 

получиха следните резултати: 

- Брой гласове „за“ – 5; 

- Брой гласове „против“ – 0 

- Брой гласове „въздържал се“ - 0. 

 

 

         По трета точка г-жа Омайникова представи на обществения съвет 

Вътрешни правила за прилагане на Антикорупционни процедури в ДГ № 29 

„Слънце“ през учебната 2022/2023 г. Разисквания и по тази точка нямаше. 

След проведеното гласуване се получиха следните резултати: 

- Брой гласове „за“ – 5; 

- Брой гласове „против“ – 0 

- Брой гласове „въздържал се“ - 0. 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА: 

 

1. Одобрява представения финансов отчет на бюджета на ДГ № 29 

„Слънце“ за третото тримесечие на 2022 г. 

2. Одобрява Вътрешни правила за намаляване риска от инфекции и за 

работа на ДГ № 29 „Слънце“ през учебната 2022/2023 г. в условията на 

COVID-19 

3. Одобрява Вътрешни правила за прилагане на Антикорупционни 

процедури в ДГ № 29 „Слънце“ през учебната 2022/2023 г.  

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на ОС беше закрито. 

 

 

 

Протоколчик:                                                Председател:    

                                                              

                          / Миглена Василева /                               / Нина Георгиева /           

 


