ДО
ВЯРА АЛЕКСАНДРОВА ДАНЕВА – ДИРЕКТОР НА ДГ“ЛЮЛЯК“
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА АТАНАСОВА – ПРЕДСТАВИТЕЛНА ФИНАНСИРАЩИЯ
ОРГАН ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ГАРО ДОНИК ГАГОСЯН - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ
ТЕОФАНА ИВАНОВА ЧЕЛИБАШКА - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ
ДИАНА ДЕЛЧЕВА АТАНАСОВА - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

ПОКАНА
От Здравка Ангелова Минева – председател на обществения съвет към ДГ“Люляк“
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
В изпълнение на ЗПУО – глава 14 обществени съвети, чл. 20, ал. 1 от Правилника за
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 75 от
27.09.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4 и т. 5, Ви уведомявам, че 14.01.2021 г. от 17:45
часа в дирекцията на ул.“Екзарх Йосиф“№4 проведе на заседание на Обществения съвет,
при следния дневен ред:
1. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ „Люляк“ за 4 – то тримесечие на 2020
година. Представяне становището на ОС;
2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от
установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над
плащанията по бюджета на ДГ“Люляк“.
Моля, в срок до три дни преди деня на заседанието потвърдете своето участие при
учителите на групата.
Прилагам обяснителна записка за изпълнението на бюджета на ДГ“Люляк“за 4- то
тримесечие към 31.12.2020 г.

04.01.21г.

С уважение:
/ Здравка Минева – председател на ОС/

П Р О Т О К О Л № 2/ 14.01.2021
От заседание на обществения съвет към ДГ„Люляк“ гр.Пловдив

Днес, 14.01.2021 год., в 17:45 часа, в дирекцията се проведе заседание на
обществения съвет към ДГ“Люляк“
На заседанието присъстваха директора на ДГ“Люляк“ и следните членове на
обществения съвет:
1. Магдалена Атанасова – старши счетоводител в район“Централен“/ представител на
финансиращия орган;
2. Здравка Минева – председател на обшествения съвет;
3. Теофана Челибашка – секретар на обществения съвет;
4. Гаро Гагосян – член на обществения съвет;
5. Диана Атанасова – член на обществения съвет;
Събранието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет
дневен ред:
1. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ „Люляк“ за 4 – то тримесечие на 2020
година. Представяне становището на ОС;
2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от
установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над
плащанията по бюджета на ДГ“Люляк“.
По т. 1
Членовете на обществения съвет са запознати с отчета на бюджета за 4 – тото тримесечие
на 2020 година. Председателя на обществения съвет г-жа Минева представи становището на
членовете на обществения съвет. Обществения съвет приема целесъобразното изразходване
на средствата. Средствата се изразходват според необходимостите на ДГ.
По т. 2 Г-жа Данева запозна присъстващите с преходния остатък от 2020 година. Средствата
ще бъдат изразходвани за заплати и целеви за хранене на децата от ПГ. От бюджета ще бъдат
предвидени средства за ремонт на площадката за игра на Екзарх Йосиф 4. Ще бъдат
предвидени средства за закупуване на дидактични материали, частични ремонти по сгради
и играчки.
След окато приключи обсъждането заседанието на обществения съвет се закри.
Председател: Здравка Минева –
Протоколчик: Теофана Челибашка -

ДО
ВЯРА АЛЕКСАНДРОВА ДАНЕВА –
ДИРЕКТОР НА ДГ“ЛЮЛЯК“

СТАНОВИЩЕ
ОТ:
Обществения съвет към ДГ „Люляк“

Относно:
Изпълнение на бюджета за IV – то тримесечие на 2020 г.
УВАЖАЕМА Г – ЖО ДАНЕВА,
Представяме на Вашето внимание Становище на обществения съвет за
изпълнението на бюджета за IV – то тримесечие на 2020 г.
След запознаване с представенатия от Вас подробен отчет за изпълнението на
бюджета към 31.12.2020г., обществения съвет към ДГ „Люляк“ смята, че средствата се
изразходват целесъобразно, в зависимост от необходимостите на детската градина.
Обществения съвет няма възражения по направените разходи.
14.01.2021 г.

1. Здравка Минева –

