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Общ. Брезник 
гр. Брезник 
ул.”Борис Антов” 3 

Тел: 07751 / 21 44 
GSM: +359 / 887 697 628 
E-mail: brezitsa@gmail.com 
 

________________________________________________________________________ 

 

 

                                                       ПРОТОКОЛ  

№ 2/07.12.2018г. 

за проведено заседание на обществения съвет към детска градина  

 „Брезица“ Брезник 

 

 

 Днес, 07.12.2018г. от 17.00 ч. в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към детска градина „Брезица“ 

 На събранието присъстваха всички  членове на обществения съвет, 

ид.директор Лилия Михайлова и Богиня Рабакова – старши учител – лице за 

административно и техническо подпомагане на обществения съвет. 

Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет 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. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на годината превишение на постъпленията по 
бюджета на детската градина. 

2. Запознаване с изпълнение на бюджет 2018г.  

Председателят  се обърна към членовете за допълнение към дневния ред. Такива не 

постъпиха. 

Обществения съвет прие дневния ред. 

 По т. 1 от дневния ред г-жа Михайлова сподели, че тази финансова година 

ДГ „ Брезица“ реализира по голям преходен остатък в държавни дейности, който се 

натрупва поради това, че преди години детските градини не са били включвани към 

програмата на МОН за възстановяване на средствата за обезщетения и са 

натрупвани от обезщетения от пенсиониране. Преходния остатък от държавна 

отговорност ще се включи в новия бюджет към параграф Издръжка на ДГ, както и 

част от средствата ще се раздадат на работещите като допълнително трудово 

възнаграждение за Коледа. 

След като се запознаха с допълненията и разясненията, г-жа Михайлова 

призова членовете за мнения и предложения. Такива не постъпиха. Пристъпи се към 

гласуване. 

След проведеното гласуване за съгласуване предложението на и.д.директор за 

разпределение на средствата от установеното към края на годината превишение на 

постъпленията по бюджета на детската градина се установиха следните резултати. 
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          Брой гласове „за“ – 5 

 Брой гласове „против“– 0 

 Брой гласове „въздържал се“ –  0 

 

Решение: Обществения съвет дава положително  становище за разпределението на 

средствата от установеното към края на годината превишение на постъпленията по 

бюджета на ДГ. 

По т. 2 от дневния ред г-жа Михайлова  сподели, че през вече изминаващата 

финансова 2018 г. не е имало проблем със средствата. През периода са се спазвали 

всички изисквания и принципи за разумно разходване на финансовите средства, 

спазвана е нормативната база, както и изискванията на първостепенния 

разпоредител-Община Брезник.Абсолютно навременно са се изплащали 

заплати,задължения и вземания. Детската градина няма неразплатени средства, 

работниците и служителите са получавали всички необходими плащания, 

подсигурявани са необходимите средства за поддръжка и обогатяване на 

материалната база, детската градина е красива и подържана, атмосферата в нея е 

спокойна и комфортна. 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска 

градина „Брезица“ Брезник бе закрито. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

  

  

 

 

  


