
Вх.№ 286/ 03.06.2022 г. 

ПРОТОКОЛ 

 №3/ 30.05.2022 г. 

 

За проведено заседание на обществен съвет  

към ДГ №57 „Хосе Марти“ 

 

         Днес 30.05.2022 г., в 18.00 часа, в изпълнение на чл.267, ал.1 от Закона за 

предучилищно и училищно образование, се проведе заседание на обществения съвет към 

ДГ №57 „Хосе Марти“ за учебната 2021/2022 год. 

         Заседанието се счита за редовно, тъй като присъстваха 5 /пет/ основни членове на 

обществения съвет. Директорът на ДГ №57 „Хосе Марти“ присъства на заседанието на 

обществения съвет, за да представи информация и да изрази становище по разглежданите 

въпроси. 

         Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в 

присъствен списък, който е неразделна част от настоящия протокол. 

         Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения 

съвет дневен ред, както следва: 

1. Изразяване на становище за приемане на бюджета за 2022 г. на ДГ № 57 „Хосе Марти”. 

 2. Изразяване на становище във връзка с изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 

2022 г.  

3. Запознаване с актуализирания Правилник за дейността на детската градина.  

     Не постъпиха предложения за включване на други точки в дневния ред и се премина към 

неговото гласуване. 

 

    РЕШЕНИЕ №1 

    Гласували: „за“ приемане на предложения дневен ред- 5 човека; „против“- няма; 

„въздържали се“- няма. 

    След приемане на дневния ред Председателя на ОС предложи да се премине към 

разглеждане на всяка точка поотделно и приемане на нужните решения. 

 

      По т.1 от дневния ред г-жа Даниела Ацева- председател на Обществения съвет, даде 

думата на поканената от директора, г-жа Маргарита Йоловска- счетоводител на детската 

градина да разясни предоставеният бюджет за 2022 г.на ДГ №57 по параграфи, 

подпараграфи и конкретни дейности. Г-жа Йоловска обясни, че изчисляването на бюджета 

е съобразен с ЕРС ( единни разходни стандарти, според възрастта на децата) за 2022 г. и с 

формула за изчисляване на бюджета за детските градини на територията на Столична 

община за 2022 г.- утвърдена от кмета на СО. За първото тримесечие са предвидени средства 

за държавна и местна дейност, а за останалите тримесечия на 2022 г.- само държавна 

дейност. 

      Бюджетът на ДГ №57 е представен за съгласуване. 

      Утвърден бюджет за 2022 г. включва: 



1. Средства държавна отговорност- 781242 лв., от които: 

 470 596 лв. за заплати; 

 103 531 лв. за осигуровки; 

 207 115 лв. за издръжка (храна, материали, работно облекло, вода, енергия, разходи 

за външни услуги и др.) 

2. Ресурсно подпомагане- 2311 лв. (средствата са за материали)  

Г-жа Йоловска обясни, че има недостиг на средства и приложи обяснителна записка 

с информация за : 

1. Очаквани са приходи от ДОД;  

2. Разходи за персонала са за работни заплати, осигуровки, за диференцирано заплащане 

на персонала не достигат средства. 

3. Представително облекло на педагогическия персонал и работно облекло на 

непедагогическия персонал- 14595 лв. 

4. Не се предвиждат капиталови разходи. 

5. При формирането на бюджета се има  предвид осигуровки, храна на децата и основни 

комунални разходи. 

6. Целеви средства са : 

- Учебници (познавателни книжки) за втора, трета и четвърта група, ще бъдат 

включени и за първа група. 

- Спорт – 558 лв. 

7. Преходен целени остатък от предходната  2021 г. е в размер на  2729 лв. 

8. Предходната година има собствен приход от допълнителни образователни дейности, 

които са изразходвани към края на 2021 г. за закупуване и подмяна на кухненско 

оборудване- плочи за печките и нагреватели. 

Г-жа Теодора Петрова благодари на счетоводителя за дадената подробна информация 

и разяснения по параграфи , подпараграфи и конкретни дейности- държавна и местна 

отговорност. Изказа мнение, че предоставените таблици дават ясна представа за 

планираните средства на бюджета на детската градина за 2022 г. В детската градина 

се води строга финансова дисциплина след като към края на 2021 г. няма 

неразплатени задължения и е налице много добра комуникация и организация между 

отговорните служители. 

    Г-жа Даниела Ацева изрази  положително становище за планираните средства по 

дейности, параграфи и подпараграфи за 2022 г. 

По т.1 не постъпиха други изказвания и се премина към гласуване. 

 РЕШЕНИЕ №2 

Гласували: „за положително становище за приемане на бюджета на детската градина за 

2022 г.- 5 души; „против“- няма; „въздържали се“- няма. 

 

      По т.2 от дневния ред- председателят на Обществения съвет  Даниела Ацева отново 

даде думата на г-жа Йоловска- счетоводител на детската градина да направи отчет за 

изразходваните средства и изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2022 г. 

     За периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. включително от бюджета на ДГ №57 са 

изразходвани средства общо ( 171659 лв.), за заплати и осигуровки (144980 лв.); за издръжка 

(26679 лв.)- за храна (7688 лв.); вода, горива и енергия (11060 лв.); разходи за външни 

услуги- пране, поддръжка абонатна станция, охрана, асансьор и др. (6652 лв.); материали 

(1504 лв.).    

      Към момента няма неразплатени сметки. 



      Г-жа Теодора Петрова благодари за точната информация във връзка с изпълнението на 

бюджета за първото полугодие на 2022 г. 

     По т.2 нямаше други разисквания и се премина към гласуване. 

Решение №3 

Гласували:  „за“ приемане отчета за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 

2022 г.- 5 души; „против“- няма; „въздържали се“- няма. 

 

       

      По т.3 от дневния ред, г-жа Даниела Ацева- председател на Обществения съвет 

припомни на присъстващите необходимостта от промени в Правилника за дейността на 

детската градина, а именно: 

- Отпадане на извънредната епидемична обстановка от 31.03.2022 г. 

- Отмяна на заплащането на таксите от родителите за посещението на децата им за 

детска градина, считано от 01.04.2022 г., отразено в изменението на Закона за 

корпоративно подоходно облагане, параграф 5 (ДВ, бр.17/2022 г.) 

    По т.3 от дневния ред нямаше други изказвания. 

    Г-жа Гергана Стоянова благодари на г-жа Караиванова за навременната  и точна 

информация, която родителите получаваха в различните социални групи. 

 

      

    След изчерпване на дневния ред, заседанието на ОС към ДГ №57 се закри. 

 

     Присъствен списък: 

     Председател 

1. Даниела Ацева 

Основни членове: 

1. Теодора Петрова 

2. Гергана Стоянова 

3. Светлозара Мандова 

4. Анита Атанасова- представител на финансиращия орган- район „Люлин“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


