
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА № 51 “ЩУРЧЕ”
София 1309, район “Илинден”, ул. “Цар Симеон” № 271, e-mail:shturche 51@rnail.bg

ПРОТОКОЛ 
№2/21.01.2021 г.

Днес, 21.01.2021 г., в 18,00 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 -  ст. учител.
Поради отсъствието на един от редовните членове г-жа Полина Михова, 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 при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на бюджета по дейности за финансовата 
2020 г.

2. Запознаване с предстоящия план -  прием и обявяване на свободни 
места в детската градина за учебната 2021/2022 г.

3. Разни

По т. 1 от дневния ред:

Г-жа Св. Петрова запозна присъстващите с изпълнението на бюджета по 
дейности. Средствата са изразходвани както следва:

Дейност 311:

S  заплати и обезщетения -  749 670 лв.
^  осигуровки -  143 124 лв.
S  храна- 35 983 лв.
С работно облекло -  6 981 лв.
С материали -  38 472 лв.
С ток, вода, парно -  53 614 лв.
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S  вън. услуги -  102 776 лв. /в това число кетъринг/
У застраховка -  1 435 лв.

Дейност 312:

У заплати -  60 473 лв.
У осигуровки -  7 295 лв.
>4 обезщетения -  785 лв.
У храна -  3 120 лв.
У работно облекло -  340 лв.
У материали -  1 546 лв.
У вън. услуги -  1 423 лв.
У ток, вода, парно -  2 142 лв.

Уточнено беше, че финансирането за предходната година е било достатъчно за 
покриване нуждите на детската градина. Закупени са бели дъски, табла и други 
дидактични материали.

Решение: Общественият съвет приема отчета за изразходване на средствата по 
дейности за финансовата 2020 г. година.

По т. 2 от дневния ред:

Членовете на Обществения съвет бяха запознати е предстоящия план -  прием 
и свободните места в детската градина за учебната 2021/2022 г. Предвижда се 
прием на една яслена група набор 2020 г. и една яслена група набор 2019 г.

Решение: Общественият съвет съгласува предстоящия план -  прием за 
учебната 2021/2022 година.

По т, 3 от дневния ред:

С оглед обявената към момента в страната епидемична обстановка и 
възможността за приемане на допълнителни ограничителни мерки във връзка 
с разпространението на COVID-19, се обсъди възможността при необходимост 
заседанията на обществения съвет да се провеждат дистанционно. Членовете 
на Обществения съвет приеха единодушно следното решение:



При необходимост заседанията на Обществения съвет да бъдат провеждани 
дистанционно. Приложението, което ще се използва да бъде посочено в 
поканата.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРОТОКОЛЧИК:.... ....
/Виктория Ликова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:.уСГ.Щ..

/Хр. Габровска/
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