
ДЕТСКА   ГРАДИНА   “ Б И Л Я Н А “ 

гр. Пловдив , р-н “Източен”, ул .”Златорог” № 3, тел.032/68-23-42 

 

                                      

                                               

   

                                                    Протокол № 3 
            за проведено заседание на Oбществения съвет към ДГ “ Биляна “ 

 

 

     

        Днес, 31.01.2022г., в 17.30ч., в изпълнение на чл.267,ал.1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе онлайн заседание на ОС 

към ДГ “ Биляна “, гр. Пловдив. 

        В срещата участваха четирима членове. Всички присъстващи представители 

са регистрирани в присъствен списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

        Заседанието протече при следния дневен ред: 

 

     1.Разглеждане и обсъждане на отчета по изпълнение на бюджета за 

календарната 2021г. на ДГ “ Биляна “. 

    

         

 

        Директорът в обяснителна записка до г-жа Атанаска Петкова- председател на 

ОС от 20.01.2022г. относно изпълнението на бюджета за календарната 2021г. най-

подробно коментира бюджет 2021г. и съответно разходи на средствата за 

делегирани от държавата дейности и на средствата за местни дейности. 

        За бюджетната 2021г. ДГ “ Биляна “ има бюджет 491 548 лв. за делегирани от 

държавата дейности, което включва 26 252 лв. преходен остатък и 465 296 за 

2021г. 

        Изразходвани за : 

§01 00 Заплати персонал по трудово правоотношение 

§02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала от които: 

- СБКО; 

- обещетения с характер на възнаграждения; 

- болнични за сметка на работодателя. 

        §05 00 Задължителни осигурителни вноски от които : 

- вноски ДОО; 

- осигур. вноски за учителски пенсионен фонд; 

- здравни осигурителни вноски на работодателя; 

- вноски за ДЗО от работодател. 

         §10 00 Издръжка: 

- за храна по ПМС 308 - за подпомагане храненето на децата от 

подготвителните групи ( §10 11); 

- облекло непедагог.персонал ($10 13); 

- за учебни помагала ($1014); 

- за материали ($ 1015); 

- за ТЕЦ; 

- за участие на учители в квалиф.курс ($ 1020). 

                 Общ разход на средствата за делегирани от държавата дейности за 

календарната 2021г. – 524 170 лв. 

                 За бюджетната 2021г. ДГ “ Биляна “ има бюджет 67 240 лв. за местни 

дейности. 



                 Изразходвани : 

- за доставка на хранителни продукти (§ 10 11), намалени с безплатната 

храна на правоимащия персонал в размер на 3975 лв. отчетени в ($01 00) 

от които за мляко и млечни продукти, пресни плодове и зеленчуци, хляб, 

пакетаж и консерви, месо и месни изделия, риба и яйца; 

- за вода, горива и енергия (§10 16); 

- стопански разходи ($10 13); 

- учебни помагала ($10 14) за 1 гр.; 

- за материали ($ 10 15), от които за перилни и почистващи материали, 

строителни материали, канцеларски материали, пожарогасители, 

стопански разходи; 

- за външни услуги (§10 20), от които за пране на спално бельо, телефонни 

и интернет услуги, абонаментна поддръжка профил на купувача, наем за 

изтривалки, охрана с инфрачервени лъчи “ Кобра секюрити “, абонамент 

ПП ФСД-локален 2020, абонамент поддръжка ПП “ Фикс “, абонамент е – 

СФУК “ ДЕС “ ООД, пощенски разходи, софтуерни настройки, 

дистриботив ПП ФИКС Уин, подновяване домейн, правна услуга – адв. 

Тодорова, транспортни разходи, трудова медицина и здравни книжки, 

зареждане касета, ремонт компютър и принтер, техническо обсл. 

вътрешни хидранти, ремонтна услуга-ТЕЦ, ел.ремонти. 

                 Общ разход на средствата за местни дейности за календарната 2021г. – 66 357 

лв. 

 

                 Решения: 

 

                 Представителите на ОС приемат отчета за изразходване на средствата по 

дейности за финансовата 2021г. 

                 След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: 
     ст. учител   Мария  Колева…………… 

     (име, презиме, фамилия)   ( подпис ) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
       Атанаска  Петкова              …………… 

       (име, презиме,фамилия)     ( подпис )        

 

 

 


