
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 51 “ЩУРЧЕ”
София 1309, район “Илинден”, ул. “Цар Симеон” № 271, e-mail:shturche_5 l@mail.bg

ПРОТОКОЛ
№  1/27. 10.2021 г.

Днес, 27.10.2021 г., от 17:30 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона 
за предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на 
Обществения съвет към детска градина № 51 „Щурче
Представители на детската градина са: г-жа Светла Петрова -  директор и г-жа 
Бистра Гочева -  зам. директор.

Поради това, че детето на един от редовните членове -  г-н Борис Борисов, 
вече е завършило детската градина, на заседанието присъства резервният член 
-  г-н Николай Илиев. Присъстващите на заседанието членове на Обществения 
съвет са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от 
настоящия протокол. Заседанието протече по следния дневен ред:

1. Съгласуване на Стратегия за развитие на ДГ № 51 „Щурче“ за периода 
2020/2024 г., Програмна система и План за действие и финансиране на 
стратегията

2. Съгласуване на Програма за превенция на ранното напускане на ДГ № 
51 „Щурче“

3. Съгласуване на Програма за предоставяне на равни възможности и за 
приобщаване на деца от уязвими групи

4. Съгласуване на Мерки за повишаване качеството на образованието
5. Съгласуване на Учебен план за 2021/2022 учебна година
6. Съгласуване на Етичен кодекс
7. Отчет за касово изпълнение на бюджета за второ и трето тримесечие на 

финансовата 2021 г.
8. Отчет за дейността на Обществения съвет
9. Разни

По т, 1 от дневния ред:

Г-жа Светла Петрова запозна членовете на Обществения съвет с 
актуализираната Стратегия за развитие на ДГ №51 „Щурче“ за периода 
2020/2024 г., с Програмна система и План за действие и финансиране на 
стратегията. След кратко обсъждане, членовете на Обществения съвет 
единодушно решиха:
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Общественият съвет одобри и съгласува актуализираните Стратегия за 
развитие на ДГ №51 „Щурче“ за периода 2020/2024 г., Програмна система 
и Плаи за действие и финансиране на стратегията.

По т. 2 от дневния ред:

Членовете на Обществения съвет обсъдиха Програма за превенция на ранното 
напускане на ДГ № 51 „Щурче“
Решение: Общественият съвет одобри и съгласува Програма за превенция 
на ранното напускане на ДГ № 51 „Щурче“.

По т. 3 от дневния ред:

Г-жа Светла Петрова представи на Обществения съвет Програма за 
предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими 
групи.
Решение: След кратко обсъждане Общественият съвет одобри и съгласува 
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца 
от уязвими групи.

По т. 4 от дневния ред;

Бяха обсъдени Мерки за повишаване качеството на образованието.
Решение: Общественият съвет одобри и съгласува Мерки за повишаване 
качеството на образованието.

По т, 5 от дневния ред:

Г-жа Светла Петрова запозна членовете на Обществения съвет с Учебен план за 
2021/2022 учебна година.
Решение: Общественият съвет одобри и съгласува предложения Учебен 
план за 2021/2022 учебна година.

По т. 6 от дневния ред:

Присъстващите се запознаха с Етичен кодекс на работещите в ДГ №51 „Щурче“. 
Членовете на Обществения съвет единодушно взеха следното решение: 
Общественият съвет одобри и съгласува Етичен кодекс на работещите в ДГ 
№51 „Щурче“.

По т. 7 от дневния ред:

Пред присъстващите беше представен отчет за касовото изпълнение на бюджета 
за второ и трето тримесечие на финансовата 2021 г. Бюджетът се изпълнява по



план, като на този етап въпреки намаления брой деца, предвидените средства са 
достатъчни за покриване на всички разходи /заплати, осигуровки, храна, 
издръжка на сградата и др./
Решение: Общественият съвет приема отчета за касовото изпълнение на 
бюджета за второ и трето тримесечие на финансовата 2021 г.

По т. 8 от дневния ред:

Председателят на Обществения съвет г-жа Христина Габровска представи отчет 
за дейността на Обществения съвет за изминалата учебна година.
Решение: Общественият съвет приема отчета за дейността на Обществения 
съвет за 2020-2021 учебна година.

По т. 9 от дневния ред:

Председателят на Обществения съвет г-жа Христина Габровска представи 
необходимостта от извършване на промяна в състава на Обществения съвет 
поради завършване на детската градина на детето на един от основните членове 
-  г-н Борис Борисов. След обсъждане на фактическата обстановка и 
приложимите разпоредби на Правилника за създаването, устройството и 
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата 
(Правилника), Общественият съвет реши:
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и по реда на чл. 15, ал. 2 във връзка с чл. 9, 
ал. 5 от Правилника, включва в състава на Обществения съвет като 
основен член резервният член г-н Николай Илиев поради предсрочното 
прекратяване на правомощията на г-н Борис Борисов като член на 
Обществения съвет от представителите на родителите.
Предвид факта, че не е възникнала невъзможност съставът на Обществения 
съвет да бъде попълнен с резервен член, Общесвеният съвет счита, че чл. 15, 
ал. 4 от Правилника не се прилага и не е необходимо директорът на детската 
градина да организира частично попълване на състава за срока по чл. 14, ал. 2 
от Правилника.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:


