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ПРОТОКОЛ 

№ 4 / 29.10.2021 г. 

 

за проведено заседание на обществения съвет към детска градина „Мир“ 

 

 Днес, 29.10.2021г., в 13.00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения съвет 

към детска градина „Мир“. 

 На събранието присъстваха всички членове на обществения съвет, директора и 

счетоводителя на ДГ „Мир” – с. Айдемир. Отсъстващи- няма.  

 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. Отчет на изпълнението на бюджет за второто тримесечие на 2021 г. 

2. Отчет за приходи и разходи за местната и държавна дейности и проект. 

   

Заседанието има кворум на присъстващите. Прие се предложения дневен ред. 

Решенията на заседанията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. При 

гласуване на решенията всеки член на съвета има право на един глас. 

 

 По т. 1 от дневния ред: 

 

Г-жа Розалина Йорданова – счетоводител в ДГ „Мир” – с. Айдемир запозна 

членовете на Обществения съвет с отчета за изпълнението на бюджета по дейности и 

разходи за третото тримесечие на 2021г., така както бяха запознати предварително. 

 

След проведеното гласуване за одобряване на бюджета за второто тримесечие на 

2021г. на детска градина „Мир “, се получиха следните резултати: 

 

 Брой гласове „за“ – 5 

 Брой гласове „против“ – няма 

 Брой гласове „въздържали се“ – няма 

 

 По т. 2 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения: 

 

 Г-жа Весела Тодорова – представител на финансиращия орган на Община 

Силистра: „Добро изпълнение на средствата по местна дейност и проект уточнен 

бюджет.”  

 

Изказани бяха мнения и от останалите членове на Обществения съвет за 

предоставената информация приходите и разходите по държавна и местна дейности 

относно бюджета на 2021г. на ДГ „Мир” – Добро изразходване на средствата по местна 

дейност и направените икономи от средствата за местна дейност на детската градина. 

 

 Брой гласове „за“ – 5 

 Брой гласове „против“– няма 
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 Брой гласове „въздържали се“ – няма 

 

 На основание на изказванията на членовете на Обществения съвет към ДГ „Мир” 

се взеха следните решения: 

1. Общественият съвет се запозна с отчета за изпълнението на бюджета за третото 

тримесечие на 2021 г. 

2. Общественият съвет даде положително становище относно разходването на 

бюджета за 2021г. в детска градина „Мир” – с. Айдемир и с разпределението на 

средствата по дейности от местната и държавна дейности, както и приходите и 

разходите по проект, по който се работи в ДГ от 2019г. и продължава до 2022г. 

 

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

градина „Мир“, с. Айдемир беше закрито. 

 

 

  

 ПРОТОКОЛЧИК, 

Марийка Георгиева 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 

1. Иванела Стефанова –  председател  

2. Йозлем Зейналова - член 

2. Аджа Русева - член 

3. Кремена Ангелова - член 

5.  Весела Тодорова - представител на финансиращия орган 

mailto:odz_aidemir@#abv.bg
http://www.dgmir-aydemir.com/

