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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
№ 4/28.06.2022 г.

Днес 28.06.2022 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.

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 избраните от учителите познавателни книжки за първа 
възрастова група

2. Отчет за изпълнение на Плана за действие и финансиране по 
изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ № 51 „Щурче"

3. Отчет за получените и изразходвани средства по ПМС № 46
4. Разни

По т. 1 от дневния ред:

Членовете на обществения съвет се запознаха със съдържанието на познавателните 
книжки на издателство „КЛЕТ България“ /“БУЛВЕСТ“/ за първа възрастова група. 
Членовете на обществения съвет приеха единодушно следното решение:

Общественият съвет съгласува избраните от учителите познавателни 
книжки за първа възрастова група на издателство „КЛЕТ  -  България“ 
/ “БУЛВЕСТ“/

По т. 2 от дневния ред:
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Г-жа Светла Петрова запозна обществения съвет е отчета за изпълнение на плана за 
действие и финансиране по изпълнение на стратегията за развитие на ДГ № 51 
„Щурче", който ще може да бъде открит на уебсайта на детската градина. Членовете 
на обществения съвет приеха единодушно следното решение;

На основание чл. 269, ал. 1, т. 1 ЗПУО общественият съвет приема отчета за 
изпълнение на плана за действие и финансиране по изпълнение на стратегията 
за развитие на ДГ № 51 „Щурче".

По т. 3 от дневния ред:

Г-жа Светла Петрова информира обществения съвет относно получените и 
изразходвани средства по ПМС № 46 от 19.03.2020 г., които все още не са получени, 
но са одобрени и са в размер на 3 лева на дете, като целевата група са деца от първа 
до четвърта група -  общо 237 деца. Сумата от 711 лева ще бъде изразходвана целево 
за покупка на спортни материали и пособия. Членовете на обществения съвет 
единодушно приеха следното решение:

Общественият съвет одобрява отчета за разходване на средства по ПМС № 46 

По т. 4 от дневния ред:

Г-жа Светла Петрова запозна членовете на обществения съвет със спазването на 
приетия е протокол на педагогическия съвет № 2/23.10.2019г. Етичен кодекс на 
родителите на децата от ДГ № 51 „Щурче“.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРОТОКОЛЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

/Христина Г абро
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