
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 
ДЕТСКА ГРАДИНА № 51 “ЩУРЧЕ”

София 1309, район “Илинден”, ул. “Цар Симеон” № 271, e-mail:shturche 51@mail.bg

ПРОТОКОЛ
№ 2/26.01.2022 г.

Днес, 26.01.2022 г., в 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. Отчет за изпълнението на бюджета по дейности за четвърто 
тримесечие на финансовата 2021 г.;

2. Запознаване е предстоящия план-прием за учебната 2022/2023г.
3. Разни

По т, 1 от дневния ред:

Г-жа Светла Петрова запозна членовете на Обществения съвет е 
изпълнението на бюджета по дейности, като обърна внимание, че няма 
неразплатени сметки към края на годината. Средствата са изразходвани 
както следва:
По дейност 311:

> Храна- 79 650лв.
> Материали -  29 430 лв.
> Вън. услуги -  56 226 лв.
> Ток, вода -  38 552 лв.
> Познавателни книжки -  6 360 лв.
> Заплати -  741 074 лв.
> Осигуровки -  154 774 лв.
> Обезщетения, болнични, СБКО -  8 898 лв.

По дейност 312:

> Храна -  3 730 лв.
> Материали -  730 лв.
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> Вън. услуги -  990 лв.
> Заплати -  74 183 лв.
> Осигуровки -  16 893 лв.
> Обезщетения, болнични, СБКО -  949 лв.

Решение: Общественият съвет приема отчета за касовото изпълнение на 
бюджета за четвъртото тримесечие на финансовата 2021 г.

По т. 2 от дневния ред:

Членовете на Обществения съвет се запознаха с предстоящия план -  прием 
и свободните места, които ще бъдат обявени в детската градина за учебната 
2022/2023г., като се предвижда прием на една яслена група набор 2020 г. и 
една яслена група набор 2021г.
Решение: Общественият съвет съгласува предстоящия план -  прием за 
учебната 2022/2023 година.

По т. 3 от дневния ред:

Членовете на Обществения съвет бяха разведени из детската градината. 
Показан ни беше кабинетът по БДП, който е оборудван със средства по 
програма за дейността на СБДДС и дофинансиран от бюджета на детската 
градина. Направи впечатления богатият инвентар, с който разполага 
детското заведение, за подготовка и провеждане на спортни мероприятия, 
тържества и концерти. Разгледан беше и плувният басейн с прилежащите 
към него помещения.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Виктория Янкова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪ
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