
 

Вх.№ 262/ 10.01.2020г 

 

Детска градина № 93 „Чуден свят“ 

Гр.София, ул. „Дебър „ № 22 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес 09.01.2020г се проведе заседание на членовете на обществения съвет при 

ДГ № 93 „Чуден свят“. 

Дневен ред: 

1.Избор на председател на обществения съвет; 

2.Приемане отчета на бюджета на ДГ № 93 „Чуден свят“ за 2019г; 

На заседанието  присъстват 6 членове на обществения съвет. Заседанието може 

да се проведе. 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Десислава Господинова се само предложи за председател на обществения 

съвет. 

Всички присъстващи единодушно приеха предложението и с пълно мнозинство 

за председател на обществения съвет бе избрана Г-жа Десислава Господинова. 

За членове на обществения съвет бяха предложени : 

Ива Чорапинова 

Аксения Батанова 

Нато Василевски 

За резервни членове бяха предложени : 

Стилиян Тошев 

Петя Белчева 

Предложенията бяха приети с пълно мнозинство. 

 



 

По т. 2 от дневния ред: 

Г-жа Николова предварително е предоставила отчета на бюджета за 2019г. 

Утвърдения бюджет е изпълнен. В края на 2019г  няма не разплатени 

задължения. Към края на годината има реализирани икономии от държавни 

дейности и  са изплатени  награди на служителите за Коледа. Прехвърлени са 

средства от държавна дейност като преходен остатък за следващата календарна 

година, които са в размер на 5000  лв. 

С реализираните икономии от местна дейност са закупени играчки за групите, 

прахосмукачки, спортни уреди, покривки, спални комплекти, комарници, 

тенджери  и други материални активи. Складовете са заредени с трайни 

хранителни продукти и консумативи за 4-5 месеца. Преведени са авансово суми 

на Топлофикация, Софийска вода , ЧЕЗ и всички фирми, с които Детската градина 

работи/ поддръжка асансьори, пожаро известителна инсталация, ДДД, интернет, 

охрана, поддръжка компютри и др./,което ще облекчи бюджета през 

2020г.Предплатени са неотложни ремонти- тераса на яслена група „Славейче“, 

шпакловка и боядисване в групи „Бърборани“, „Вълшебство „, „Щурчета“. 

Въпроси към отчета нямаше. 

Отчета на бюджета е приет от обществения съвет. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието  беше закрито. 

Решения: 

1.Обществения съвет избира за председател Десислава Господинова; 

2.Обществения съвет приема отчета на бюджета на ДГ № 93 „Чуден свят „ за 

2019г 

Протоколчик:                                                          Директор: 

Присъствали на заседанието : 

1. Десислава Господинова                                       5.Стилиян Тошев 

2.Ива Чорапинова                                                      6.Петя Белчева 

3.Аксения Батанова 

4. Нато Василевски 


