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ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 

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

ПРОТОКОЛ
№ 3/19.05.2022 г.

Днес, 19.05.2022 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. На заседанието присъства и председателят 
на Родителското настоятелство (РН), регистрирано към детската градина -  г-н 
Иван Янков по покана на г-жа Петрова.

Присъстващите на заседанието членове на Обществения съвет, както и 
присъстващия председател на РН, са регистрирани в присъствения списък, 
който е неразделна част от настоящия протокол. Заседанието протече по 
следния дневен ред:

1. Запознаване с бюджета на детската градина за финансовата 2022 
год.

2. Отчет за изпълнението на бюджета по дейности за първото 
тримесечие на 2022 г.

3. Съгласуване на избраните от учителите познавателни книжки за 
втора, трета и четвърта възрастови групи

4. Разни

По т. 1 от дневния ред:

Г-жа Петя Грозданова счетоводител от район „Илинден“ запозна 
присъстващите с бюджета на детската градина за финансовата 2022 г. Стана 
ясно, че в изпълнение на Наредба № 4 за нормите за заплащане на труда и 
Анекс към КТД заплатите на учителите и помощник възпитателите са 
увеличени. Г-жа Петрова изтъкна, че поради намаляване броя на децата и 
увеличаване цените за ток, парно и храна, има риск от недостиг на средства за 
издръжка на детската градина.
На въпроса на г-жа Петрова, какво ще се случи ако не бъдат отпуснати 
допълнително средства г-жа Грозданова каза, че от СО са разработили
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правила за дофинансиране, на които обаче нито една детска градина в района 
не отговаря. Непрекъснато се подавала информация към финансиращия орган 
и се очаква да бъдат предприети необходимите стъпки, за да бъде преодолян 
недостига. Бюджетът за 2022 г. е качен на сайта на детската градина заедно с 
отчет за изпълнението му за първото тримесечие. Ако бъде направена 
актуализация, информацията своевременно ще бъде качена.

По т. 2 от дневния ред:

Г-жа Ирина Илиева запозна присъстващите с отчета за касово изпълнение на 
бюджета по дейности за първото тримесечие на 2022 г.. Средствата са 
изразходвани както следва:

Дейност 311:
V заплати и обезщетения -  114 037 лв.
V осигуровки -  23 812 лв.
V болничен и СБКО -  4 664
V работно облекло -  6 981 лв.
V издръжка -  50 934 лв.

Дейност 312:
V заплати -  12 811 лв.
V осигуровки -  2 740 лв.
V болничен -  296 лв.

Решение: Приема отчета за изразходваните средства по дейности за първото 
тримесечие на 2022 г.

По т. 3 от дневния ред:

Г-жа Петрова информира присъстващите, че по предложение на учителите и с 
решение на педагогически съвет през учебната 2022/2023 година децата от 
И-А, П-Б, III-А, Ш-Б и IV-Б група ще се обучават по познавателните книжки 
на програмна система „Златното ключе“, издателство „Бит и техника“. Децата 
от IV-А група ще продължат да работят с познавателните книжки на 
програмна система „Приказни пътечки“, издателство „Булвест“.



Решение: Общественият съвет съгласува избраните от учителите
познавателни книжки за втора, трета и четвърта възрастови групи.

По т. 4 от дневния ред:
По тази точка беше обсъдена предложената е решение на педагогическия 
съвет цена на поканата за предстоящия годишен концерт на детската градина. 
Обсъдени бяха и детайли по благотворителния характер на инициативата. 
След проведената дискусия за цена на покана, която да отразява адекватно 
родителските нагласи, Общественият съвет реши:
Решение: Цената на поканата 'за годишния концерт да бъде 7 лв.

След това председателят на Родителското настоятелство г-н Иван Янков 
обсъди с членовете на Обществения съвет начина, по който се отчитат 
средствата от отстъпките за проведените под егидата на РН театрални 
представления в детската градина.

ПРЕДСЕ/
НАОБП


