
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-62 
Дата: 25.10.2018 г. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ВЕТОВО 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от д-р Мехмед Хасан Мехмед 

Председател на Общински съвет – Ветово 

 

 

правно основание: 

чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация ( ЗМСМА ); 

 

 

ОТНОСНО: Отпускане на допълнително финансови средства на детските градини на 

територията на община Ветово. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи писмо с вх. № ОбС-06-01-

165/27.09.2018 г. от областния управител на област Русе, с което ни насочва вниманието за 

финансовите проблеми в ДГ „Здравец”, гр. Глоджево и ДГ „Звънче”, с. Смирненски, за което 

е уведомен с докладни записки от директорите на двете детски градини. 

На заседанието на ПК на 24.10.2018 г. присъстваха трите директори на детските 

градини на територията на община Ветово. Директорът на ДГ „Щастливо детство”, гр. 

Ветово също предостави на вниманието на общинския съвет докладна записка с искане на 

вътрешни корекции по бюджета на детската градина. Искането на дирекотра на ДГ „Звънче”, 

с. Смирненски също е за вътрешни компенсаторни промени по бюджета на детската градина. 

В докладната записка на директора на ДГ „Здравец”, гр. Глоджево са изложени нуждите от 

вътрешна компенсация, както и от допълнителни средства за дофинансиране на 4 щатни 

бройки непедагогически персонал до края на 2018 г. . 

Във връзка с постъпилите искания на трите директори на детските градини на 

територията на община Ветово за корекции по бюджетите на детските градини, предлагам 

Общински съвет – Ветово да приеме следното 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО 

7080 гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, тел.: 08161 28-00, 22-53, факс: 08161 28-71 

официален сайт: www.obs-vetovo.eu; e-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg 

http://www.obs-vetovo.eu/


 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Ветово 

 

  

РЕШИ: 

 

1. Одобрява вътрешно-компенсаторни промени, както следва: 

1.1 В бюджета на ДГ „Щастливо детство”, гр. Ветово в §10-00 Издръжка: 

- §10-15 материали – -3 000 лв.; 

- §10-16 вода, горива, енергия – -2 000 лв.; 

- §10-20 външни услуги – +3 000 лв.; 

- §10-30 текущ ремонт – +2 000 лв. 

1.2. В бюджета на ДГ „Звънче”, с. Смирненски  в §10-00 Издръжка: 

- §10-11 храна – +2 000 лв.; 

- §10-15 материали – -4 000 лв.; 

      -  §10-20 външни услуги – +2 000 лв. 

 

2. Одобрява средства в размер на 37 770 лв. в бюджета на ДГ „Здравец”, гр. Глоджево, 

разпределени по параграфи както следва: 

2.1 §10-00 Издръжка – +30 962 лв.: 

- §10-11 храна – +13 500 лв.; 

- §10-16 вода, горива, енергия – +14 941 лв.; 

- §10-20 външни услуги – +2 324 лв.; 

- §10-51 командировки в страната – +116 лв. 

2.2 Дофинансиране на четири броя непедагогически персонал в размер на  6 

808 лв. за периода от 01.11.2018 г. до 31.12.2018 г., както следва: 

- чистач      - 1 588,90 лв. 

- чистач      - 1 634,17 лв. 

- чистач      - 1 710,06 лв. 

- чистач      - 1 874,95 лв 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед, /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 


