
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 51 “ЩУРЧЕ”
София 1309, район “Илинден”, ул. “Цар Симеон” № 271, e-mail:shturche_51@mail.bg

ПРОТОКОЛ
№ 4/22.04.2021 г.

Днес, 22.04.2021 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, 
г-жа Бистра Гочева -  зам. директор и г-жа Ирина Илиева -  главен 
счетоводител.

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. Запознаване е бюджета на детската градина за финансовата 2021 год.
2. Отчет за изпълнението на бюджета по дейности за първото 

тримесечие на 2021 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 Светла Петрова и г-жа Ирина Илиева запознаха членовете на 
Обществения съвет е бюджета на детската градина за финансовата 2021г., 
който е утвърден от районния кмет и е в размер на 1 235 042 лева. Той е 
формиран на база брой деца и групи, а градината е третостепенен 
разпоредител е него.
Бюджетът е качен на сайта на детската градина и на сайта на район 

„Илинден“.

По т. 2 от дневния ред:
Г-жа Илиева запозна присъстващите е отчета за изпълнението на бюджета 
по дейности за първото тримесечие на 2021 г. Средствата са изразходвани 
както следва:
За дейност 311:

S  заплати -  112 285 лв.
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S  СБКО и болнични -  3 394 лв.
С осигуровки -  24 304 лв.
^  храна -  3 179 лв.
S  материали -  2 290 лв.
S  ток, вода, парно -  5 011 лв.
>4 външни услуги -  12 894 лв.
С застраховка -7 1 8 лв .

Дейност 312:
•S заплати -  9 217 лв.
S  СБКО и болнични -  265 лв.
S  осигуровки -  2 242 лв.
'С материали -  62 лв.

Дейност 389:
С учебници -  2 034 лв.

По т.2 от дневния ред Обществения съвет реши: Приема отчета за 
изразходваните средства по дейности за първото тримесечие на 2021 г.

По т. 3 от дневния ред:

Г-жа Петрова информира присъстващите, че по предложение на учителите 
и е решение на педагогически съвет през учебната 2021/2022 година децата 
от втора А, третите и четвъртите групи ще работят с познавателните книжки 
на програмна система „Приказни пътечки“, издателство „Булвест“. Децата 
от втора Б група ще се обучават с познавателните книжки на програмна 
система „Златното ключе“, издателство „Бит и техника“.

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

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
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